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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 11
от 3 юли 2018 г.

за приемане на Процедурни правила по при
лагането на чл. 128 от Правилника за органи
зацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание § 2 от
допълнителните разпоредби на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема следните Процеду рни правила
по прилагането на чл. 128 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание:
1. Министър-председателят представя в
рамките на 10 минути доклада на Министерския съвет за участието на Република България
в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното председателство
и за приоритетите на Република България по
време на текущото председателство.
2. Изслушват се изказвания от името на
парламентарните групи – по 1 представител в
рамките на 10 минути, и 1 народен представител, нечленуващ в парламентарна група – в
рамките на 2 минути.
3. Прис ъ с т ва щ и т е в п ленарнат а за ла
членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при
условията по т. 2 – по един представител от
името на съответната парламентарна група
в Европейския парламент в рамките на 5
минути и 1 независим член на Европейския
парламент от Република България в рамките
на 2 минути.
4. Отговори на въпроси, поставени в изказванията по т. 2 и 3 от членове на Министерския съвет – в рамките на 10 минути общо.
5. По доклада не се приема решение.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 юли 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

6960

по конституционно дело № 8 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито
заседание на 3 юли 2018 г. конституционно
дело № 8/2018 г., докладвано от съдията Филип Димитров.
Конституционният съд е сезиран от омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, ал. 3 от Конституцията. Делото е
образувано на 20.03.2018 г. Производството е
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Иска
се установяване на противоконституционност
на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона
за енергетиката (ЗЕ) (обн., ДВ, бр. 107 от
2003 г.; нов – бр. 74 от 2006 г.; изм., бр. 54
от 2012 г.; посл. изм., бр. 38 от 8.05.2018 г., в
сила от 8.05.2018 г.) в частта „което е индивидуален административен акт“. Твърди се,
че е налице противоречие с разпоредбата
на чл. 4, ал. 1 (правовата държава), чл. 56
(правото на защита) и чл. 120, ал. 2 (правото
да се обжалват административни актове) от
Конституцията.
С определение от 17.04.2018 г. Конституционният съд (КС) е допуснал за разглеждане по
същество искането на омбудсмана за обявяване
за противоконституционност на разпоредбата
на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в частта „което е индивидуален административен акт“, приемайки,
че като се позовава на цитираните по-горе
разпоредби, искането попада в границите
на правомощията на омбудсмана по чл. 150,
ал. 3 от Конституцията. Kонституирал e като
заинтересовани страни: Народното събрание,
Министерския съвет, министърa на енергетиката, Върховния административен съд (ВАС),
Комисията за енергийно и водно регулиране
и Комисията за защита на потребителите и
е поканил Института за енергиен мениджмънт, Асоциацията на българските енергийни
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агенции, Българска национална асоциация
„Активни потребители“, Национално сдружение българска академия на потребителите,
Федерацията на потребителите в България и
Независимия съюз на потребителите в България да дадат писмени становища по делото.
В искането се развива тезата, че решението по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ засяга пряко и
непосредствено права и законни интереси на
неопределен брой граждани – потребители
на електрическа енергия, и следва да бъде
причислено към категорията на общите административни актове.
Постъпили са становища от ВАС, министъра на енергетиката, Комисията за енергийно
и водно регулиране, Института за енергиен
мениджмънт и Комисията за защита на потребителите.
В становищата от министъра на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране и Института за енергиен мениджмънт се
застъпва разбирането, че се касае действително
за индивидуален административен акт. Поддържа се, че с решението за определяне на
пределни цени се засягат правата и интересите
на индивидуално определими правни субек
ти – лицензираните енергийни предприятия,
докато неограниченият кръг от потребители
не е лишен от правата да избира съконтрахентите си и да договаря условия. Отделя
се специално внимание на това, че правото
на защита на потребителите не е нарушено,
ако – приемайки, че се касае за индивидуален
административен акт – самите пределни цени
не подлежат на оспорване от тях.
Комисията за защита на потребителите
посочва в кои случаи може да предяви иск,
но изтъква, че не може да се произнесе по
искането на омбудсмана, тъй като то „излиза
извън нейните правомощия“.
В становището на ВАС се поддържа, че
искането за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ
в частта „което е индивидуален административен акт“ е неоснователно.
В мотивите си и министърът на енергетиката, и ВАС, и КЕВР са отделили особено
място на въпроса, повдигнат в мотивите на
вносителя, а именно: ограничаването (чрез
дадената квалификация) на правото на защита на крайните потребители, крайните
снабдители и операторите на електропреносни и електроразпределителни, както и
газопреносни и газоразпределителни мрежи
(в съответните хипотези на чл. 30, ал. 1 ЗЕ),
противоречи ли на чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от
Конституцията. Министърът на енергетиката
и ВАС поддържат, че съобразно Решение № 21
на Конституционния съд от 26.10.1995 г. по
к.д. № 18/1995 г. „в разпоредбата на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията не се съдържат критерии, обуславящи изключване в зависимост
от вида на административните актове“. Институтът за енергиен мениджмънт изтъква,
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че „Потребителите заплащат …...... цени не на
основание на съответното решение [на КЕВР],
а на основание сключен договор.“
Независимо от развитите от омбудсмана
съображения, които се заключават в противоречие с чл. 4 (видно от логиката на искането
във връзка с), чл. 56 и чл. 120, ал. 2, Конституционният съд може да прегледа всички
аспекти на конституционосъобразността на
атакуваната законова разпоредба, но само доколкото попадат в границите на правомощията
на омбудсмана, определени от чл. 150, ал. 3 от
Конституцията. Съгласно чл. 22, ал. 1, изр. 2
от Закона за Конституционен съд (ЗКС) при
контрола за конституционност на оспорена
законова разпоредба Конституционният съд не
е ограничен с основанията за несъответствие,
посочени в допуснатото за разглеждане по
същество искане. Когато обаче по отношение
на определен вносител самата Конституция
стеснява възможностите за надлежно сезиране на съда, служебната проверка не може да
надхвърля тези рамки. Обратният подход би
довел до разширяване на изрично стеснените
от Основния закон правомощия на сезиращия
субект, което неоправдано би го приравнило
на субектите, които могат да сезират Конституционния съд, без да са ограничени в
допустимите основания за това.
В съдържателно отношение разпоредбата
на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ не може да се разглежда
отделно от естеството на договора на електроснабдителните предприятия с потребителите, който представлява договор при общи
условия. Този вид договори е уреден в чл. 16
ЗЗД. Характерна тяхна специфика е различният начин, по който изразяват волята си
съконтрахентите. Предложителят отправя
към неограничен кръг от лица оферта, чиито
елементи или част от тях не подлежат на обсъждане, т.е. съконтрахентът или ги приема
и сключва договора, или не и тогава няма
сключен договор. Доколкото е допустимо
според самите общи условия, могат да бъдат
уговаряни специални клаузи. В тази насока е
и уредбата на чл. 147а и следващите от Закона
за защита на потребителите. Ако последното
бъде извършено, това би променило характера
на договора и би го извело извън обсега на
чл. 16 ЗЗД.
Решението на КЕВР създава пределна цена,
т.е. ограничение за предложителя да договоря с
потребителя по-висока цена. Това ограничение
възниква, преди да бъде направена офертата
до потребителя. С оглед на това не би могло
да се поддържа, че обсъжданото решение
на КЕВР – административен акт, който тя е
надлежно овластена да издаде – би могло да
засегне правата на неограничен кръг лица.
Следва да се приеме, че правата и интересите, които то би могло да засегне пряко, са
единствено тези на индивидуално определените лицензирани енергийни предприятия,
които искат утвърждаване на нови цени или
изменения на действащи.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

Във всеки случай обаче в Решение № 21
от 26.10.1995 г. по к.д. № 18/1995 г. Конституционният съд е приел, че „Законовата или
доктринална квалификация на един административен акт като нормативен, индивидуален
или общ, вътрешноведомствен или външен не
може да бъде конституционен критерий и не
изключва този акт ex constitutione от кръга на
съдебно обжалваемите актове.“ (т. 4)
В същото Решение № 21 от 26.10.1995 г.
по к.д. № 18/1995 г. Конституционният съд е
приел, че: „Преценката дали един административен акт нарушава, или застрашава права
или законни интереси на граждани и/или
юридически лица, може да бъде извършена
само от компетентния съд след изясняване
на конкретните обстоятелства и тълкуване
на конкретния административен акт.“ (т. 7)
От изложеното става ясно, че с квалификацията „индивидуален административен
акт“ не се засягат пряко права и свободи на
гражданите и в частност тези по чл. 56 и 120
от Конституцията, респ., че от тази гледна
точка няма противоречие и с разпоредбата
на чл. 4 от Конституцията, и по отношение
на тях искането е неоснователно. Предмет
на разглеждане по делото е искане на омбудсмана, който по силата на чл. 150, ал. 3
от Конституцията може да иска установяване
на противоконституционност на закон само
при нарушаване на права и свободи на гражданите. В случая Конституционният съд не
констатира наличието на други основания,
които да попадат в границите на чл. 150, ал. 3
от Конституцията, поради което искането на
омбудсмана следва да бъде отхвърлено. Извън предмета на произнасяне по настоящото
решение остават основанията, които не са
непосредствено свързани със защитата на
правата и свободите на гражданите.
С оглед на горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на омбудсмана за обявяване за противоконституционна разпоредбата
на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; нов – бр. 74 от
2006 г.; изм., бр. 54 от 2012 г.; посл. изм., бр. 38
от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) в частта
„което е индивидуален административен акт“.
Решението е подписано с особени мнения от
съдиите Георги Ангелов и Филип Димитров.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов по конституционно
дело № 8 от 2018 г.
І. По допустимостта на искането:
Несъответствието с чл. 4, ал. 1 от Конституцията – едно от изложените с искането основания за противоконституционност, действително напуска правомощията на омбудсмана
по чл. 150, ал. 3 от Конституцията да сезира
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Конституционния съд, както е прието и в
мотивите на решението. Струва ми се обаче,
че разглеждането на това искане следваше
да се отклони изрично с диспозитива поради
липсата на процесуална легитимация, за да
не бъде решението пречка по чл. 21, ал. 6 от
Закона за Конституционен съд за разглеждането на ново искане на това основание,
направено вече от оправомощен субект.
ІІ. По основателността на искането:
Не се спори, че решението по чл. 36а,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) за утвърждаването
на пределни цени на енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия по
регулирани цени, и операторите на преносни
и разпределителни мрежи (всички наричани
по-нататък „доставчиците“), е административен акт. Спорът е за вида на този акт, който
дефинира и процесуалната легитимация за
неговото оспорване по А дминистративно
процесуалния кодекс (АПК).
1. Легално определение на индивидуалния
административен акт съдържа чл. 21 АПК.
Това определение е приложимо по силата
на чл. 37, ал. 1 и 2 от Указа за прилагане на
Закона за нормативните актове и в ЗЕ, който
не дава различен смисъл на израза.
2. Решението не е индивидуален административен акт по смисъла на определението,
както гласи оспорената част на разпоредбата,
защото:
а. Освен за доставчика се отнася през договора за общи условия и до всички негови
клиенти (на едро или крайни – § 1, т. 27б, 27в
и 27г ЗЕ), т.е. не до индивидуално определен(и),
а до неопределен и неограничен кръг лица.
Това се потвърждава косвено от изисквания
та на чл. 36а, ал. 1 и 3 ЗЕ за оповестяване в
средствата за масова информация и в интернет
на искането за утвърждаване и на утвърдените
нови пределни цени по договорите с клиентите. Редът за издаване на решението е подобен
на реда по чл. 77 и чл. 80 АПК за издаване
на нормативните административни актове, а
редът за съобщаване на решението – на този
за съобщаване на общите административни
актове – чл. 66, ал. 1 и чл. 72, ал. 1 АПК.
И в двата случая за разлика от индивидуалния административен акт оповестяването е
до неограничен брой адресати.
б. Има нееднократно действие. То се прилага от влизането си в сила до прекратяване
на действието си: за всички договори с нови
клиенти; при всяка промяна от самия доставчик, за каквато той не е ограничен, на
действащата цена, до тавана на пределната.
3. Оспорената норма пряко противоречи
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Нейната
цел всъщност е тъкмо да изключи правото
на жалба по конституционния текст на засегнатите от решението клиенти на доставчика.
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а. Решението на КЕВР може да е само
такова, с което се отхвърля или се уважава
(изцяло или частично) искане по чл. 36а,
ал. 1 ЗЕ на доставчика за увеличаване на
пределната цена на продаваната от него електроенергия. Оспореният текст, третирайки
административния акт като индивидуален,
не отрича неговото право на жалба, тъй като
формално той е единственият адресат на акта.
б. Срещу интересите на доставчика обаче
икономически и което е важното, юридически стоят интересите на неговите клиенти.
Последните няма да бъдат „засегнати“ от
административния акт по смисъла на Решение
№ 21 от 1995 г. на Конституционния съд за
тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията
само ако с акта искането се отхвърля изцяло.
Във всички останали случаи техните права
са непосредствено застрашени, защото единствената цел и последица от акта е възможността за повишаване на цената, заплащана
за закупуваната от тях електроенергия.
По силата на конституционния текст следователно в тези последни случаи те имат
право на жалба.
в. Това им право признава и чл. 186, ал. 1
АПК, ако актът би могъл да бъде преценяван
като такъв, какъвто е по определението на
чл. 75, ал. 1 АПК – нормативен, а не индивидуален административен акт, за какъвто
съдът е длъжен да го смята по силата на
чл. 117, ал. 2, изр. 2 от Основния закон и
оспорената норма.
Съображения за сроковете, действието и
трудоемкостта на оспорването от неограничен брой лица не са конституционни съоб
ражения и не могат да служат за отричане
на конституционното право на жалба срещу
нормативния административен акт. Независимо от това в своята глава десета, раздел III
от АПК е уредил цялостно производството
по този вид оспорване.
г. Следваше поради това разпоредбата в
частта относно думата „индивидуален“ да
бъде обявена за п ро т ивоконст и т у ц ионна
като отнемаща установеното от чл. 120, ал. 2
от Конституцията право на жалба срещу
решението на КЕВР, и то на именно тези
граждани и юридически лица, в чиято полза
са въведени регулираните цени.
4. Казано иначе и по-просто: парите за
по-високата цена на продавача т рябва и
могат да дойдат единствено от купувача.
При властнически регулирания пазар всяко
повишаване на пределната цена е в полза
на първия и в тежест на втория. Затова и
двамата са процесуа лнолегитимирани да
оспорват акта, който я установява.
Ог раничаването или изк лючването на
процесуалната легитимация на когото и да е
от тях ограничава или изключва независимия
контрол върху властническия акт. Добре за
властта, лошо за подвластния.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Филип Димитров по конститу
ционно дело № 8 от 2018 г.
Не съм съгласен с решението по конституционно дело № 8/2018 г. по следните
съображения:
Основен аргумент в него е обстоятелството, че искането на омбудсмана за установяване п ро т ивоконст и т у ц ионност на
разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) излиза извън рамките на
чл. 150, а л. 3 от Kонстит у ци ята. Приема
се, че макар Конституционният съд да е в
правото си да прегледа всички аспекти на
конституционосъобразността на атакуваната
законова разпоредба в случаите на ал. 3 и
4 от чл. 150 от Конституцията, той не може
да надхвърли рамките на правомощията на
омбудсмана, респ. на Висшия адвокатски
съвет, да сезират Конституционния съд.
Смятам, че това приемане не съответства
на логиката на Конституцията. То изхожда
от необоснованото приемане, че Конституционният съд действа като част от съдебната
система, т.е. като съд в същинския смисъл
на думата. За такъв съд важат правилата на
състезателността на процеса, която е основна
гаранция за правото на защита по чл. 56 от
Конституцията. Конституционният съд на
Република България не решава индивидуални
казуси и в неговите процедури няма субект,
който да се ползва от правото на състезателен процес. Той действа като защитник на
конституционния ред и държейки сметка за
всички тънкости в баланса между властите,
следва да се схваща в известен смисъл и като
арбитър в междуинституционните спорове,
конкуренции или противопоставяния.
Вярно е, че Констит уционният съд не
може да се самосезира, но това няма връзка
с правото на защита, а с баланса на властите, доколкото самосезиране като такова би
дало възможност на Конституционния съд
сам да се рови в законодателния продукт
и ако прояви „свръхинициативност“ (която
„в хода на човешките събития“ се явява
естествен риск за всяка държавна институция), би могъл да създаде опасност от
хаос в отношенията между институциите.
Неограничено изземване по своя воля на
инициатива би могло да има парализиращ
или поне демотивиращ ефект върху институциите и така върху тяхната ефикасност и
сила. Това би могло да накърни баланса на
властите, доколкото тяхната ефикасност е
елемент от правото им на съществуване по
силата на Конституцията.
Когато обаче е сезиран с разглеждането
на някаква норма, Конституционният съд
действа в интерес на конституционния ред,
т.е. в публичен интерес. Да се твърди, че
Конституционният съд, веднъж сезиран по
определена норма, констатирайки противо-
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конституционността є, трябва да си замълчи
и да я остави да действа, противоречи на
всяка човешка логика, а правната може
да се отклонява от нея само ако защитава
някакъв легитимен интерес. Така съдът в
същинския смисъл на думата е ограничен
от правото на защита на индивидуалния
граж данин (респ. на юридическото лице в
граж данските процедури). Такъв легитимен
интерес по отношение на Конституционния
съд не съществува.
Ето защо смятам, че веднъж сезиран от
органа по ал. 3 или 4 на чл. 150 от Конституцията и ако искателят се е постарал
да изгради тезата си по начин, поне на вид
съответстващ на конституционните му прерогативи, Конституционният съд, дори и да
констатира, че по изложените от искателя
съображения искането е неоснователно, не
може да си затвори очите пред други несъответствия с Конституцията.
Разбира се, амбициозен искател би могъл да изложи попадащи в прерогативите
му съображение с надеж дата, че Конституционният съд ще обяви нормата за противоконстит у ционна на дру го основание.
Такава „хитрина“ на искателя обаче, ако е
добре конструирана, т.е. ако все пак поне
привидно изглежда да попада в рамките на
прерогативите му и затова Конституционният съд е допуснал делото за разглеж дане,
не следва да бъде основание за запазването
в действие на противоконституционна законова разпоредба, т.е. за накърняване на
публичния интерес.
В конкретния случай може да се касае
или за такава „хитрина“ на омбудсмана,
или за добросъвестно обърк ване на г раниците на прерогатива по чл. 150, ал. 3 от
Конституцията. И в двата случая, ако Конституционният съд би констатирал противоконституционност, той не би следвало да
абдикира от собствените си конституционни
правомощия.
Ако се приеме, че макар и да не визира
пряко законни права и свободи на граж даните, искането налага произнасяне в случай
на противоконстит у ционност, см ятам, че
следва да се има предвид следното:
В Решение № 21 от 26.10.1995 г. по к.д.
№ 18/1995 г. Конституционният съд е приел,
че „Законовата или доктринална квалификация на един административен акт като
нормативен, индивидуален или общ, вътрешноведомствен или външен не може да бъде
констит уционен критерий и не изк лючва
този акт ex constitutione от кръга на съдебно
обжалваемите актове.“ (т. 4)
Член 130 от А дминистративнопроцесуалния кодекс обаче предвижда, че в изключителната компетентност на съда е да се произнесе
по подсъдността и подведомствеността, сле-
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дователно и по естеството на правния спор.
В същото Решение № 21 от 26.10.1995 г. по к.д.
№ 18/1995 г. Конституционният съд е приел,
че: „Преценката дали един административен акт нарушава, или застрашава права
или законни интереси на граждани и/или
юридически лица може да бъде извършена
само от компетентния съд след изясняване
на конкретните обстоятелства и тълкуване
на конкретния административен акт.“
Визираната разпоредба е конкретизация
на конституционния принцип, прокламиран
в чл. 8 от Конституцията: разделението на
властите.
За разлика от американската конституция европейските конституции не създават
напълно равно отстояние на трите власти
една спрямо друга. Европейският парламентаризъм, при който изпълнителната власт се
излъчва и през цялото си функциониране е
свързана със и уязвима от законодателната,
естест вено п редполага известен син х рон
между изпълнителната и законодателната
власт, какъвто не съществува между тях и
съдебната власт. Това важи и за европейските републики с пряко избран президент
(без Франци я и К ипър) – инстит у ционно
решение, което не променя естеството на
парламентарната република 1 и запазва изпълнителната власт у правителството, което
се избира и може да бъде бламирано от парламента. В тези условия (освен създаването
в някои страни на специфична институция,
как вато са констит у ционните съдилища)
е о с о б ено нео бход и мо да с е с ъбл юда ва
стриктно и да се гарантира изключителността
на всеки предвиден от закона прерогатив на
съдебната власт, защото именно чрез тях
намира израз конституционният принцип за
разделението на властите – тези прерогативи гарантират силата и независимостта на
съда, чрез които да бъде постигнат баланс
между трите власти.
Макар и да не коментира пряко обсъждани я казус, такава е логиката, залегнала в Решение № 1 от 14.01.1999 г. по к.д.
№ 34/1998 г. и в Решение № 3 от 7.07.2015 г.
по к.д. № 13/2014 г. Още по-категорично тя
е изразена в Решение № 9 от 4.10.2011 г. по
к.д. № 34/2011 г.:
„Недопустимо е да се нарушава принципът, прогласен в чл. 8 от Конституцията.
... С оглед принципа за разделение на влас
тите е недопустимо законодателната власт
да п рисвоя ва у п ра в ленск и п ра вомощ и я,
които Конституцията не є е предоставила,
какъвто е настоящият слу чай. Трябва да
се отбележи, че чл. 8 от Конституцията е
основополагаща норма, а държавната власт
има три основни сфери на проявление, въз1
Срвн. Становище на Венецианската комисия
Opinion No. 886/2017/2 June 2017 – CDL (2017)017.
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ложени на три основни системи от органи,
относително независими един от друг, които
функционират в определена взаимна връзка.
Те взаимодействат помеж ду си и са проява
на държавната власт.“
С оглед на горното следва да се приеме,
че даването на правна квалификация на акта
на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ в самия закон накърнява правото на съда единствен да
се произнася със законни последици върху
характеристиките и подсъдността на правния спор – прерогатив, даден му именно,
за да гарантира баланса при разделението
на властите и като непосредствен израз на
конституционния принцип. Това прави разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ в атакуваната
є част противоконституционна.
С оглед на изложените основания поддържам становището, че независимо дали
квалификацията на акта на КЕВР по чл. 36а,
ал. 2 от ЗЕ отговаря на неговата правна
същност, или не, самото безалтернативно
характеризиране на акта и оттам – на естеството на евентуалния правен спор, представлява недопустимо по силата на чл. 8 от
Конституцията навлизане в прерогативите
на съда и следователно Конституционният
съд следва да обяви атакуваната част от
нормата за противоконституционна.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
6770

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските,
приета с Постановление № 72 на Минис
терския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от
1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г.,
бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54
от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 103 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и
103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.,
бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19
от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г.
и бр. 41 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „графици“ се добавя
„могат да“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Поименните графици се изготвят така,
че сборът от работните часове по графика
на работника или служителя за периода, за
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който е установено сумираното изчисляване,
не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена
по чл. 9б.“
§ 2. В чл. 9б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ се определя
норма за продължителност на работното време
за периода. Нормата се определя в часове, като
броят на работните дни по календар, включени
в периода на отчитане, се умножи по дневната
часова продължителност на работното време,
определено в трудовия договор.“
2. В ал. 2 думите „както и съответната
част от отпуските, разрешени в календарни
дни, съвпадащи с работните дни по календар“
се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато работник или служител през
целия или през част от периода, за който е
установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна
неработоспособност, за бременност, раждане и
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст,
нормата за продължителност на работното
му време се преизчислява, като от нормата
по ал. 1 се извадят съответните часове по
утвърдения поименен график.“
§ 3. В чл. 9г думите „без превръщане на
нощните часове в дневни“ се заличават.
§ 4. В заглавието на раздел ІІ от глава
трета „Отпуски“ след думата „майчинство“
се добавя „и осиновяване“.
§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в размер 135 дни, от които 45 дни
преди раждането – въз основа на съответен
акт от здравните органи, издаден по реда на
чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската
експертиза, приета с Постановление № 120
на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 51
от 2017 г.);“
б) в т. 2 думите „(осиновителката)“ и „или
копие от акта за предаване на детето за осиновяване“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството;“
б) досегашната т. 5 става т. 6;
в) създава се т. 7:
„7. бащата или един от родителите на
майката или на бащата ползва отпуск при
условията на чл. 163, ал. 10 от КТ.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 7 думите „и 6“ се заменят с „и
чл. 164б, ал. 1 от“.
§ 6. Член 45а1 се отменя.
§ 7. В чл. 45б се правят следните изменения:
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1. В ал. 1:
а) в изречение първо думата „(осиновителя)“ се заличава;
б) в изречение второ думата „(осиновителят)“ се заличава.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „(осиновителката)“ и „(осиновителят)“ се заличават;
б) в изречение второ думите „или копие от
акта за предаване на детето за осиновяване“
се заличават.
3. В ал. 4 думата „(осиновителят)“ се заличава.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. бащата е лишен от родителски права или
неговите родителски права са ограничени по
установен ред;
2. детето бъде дадено за осиновяване;
3. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
5. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството;
6. майката продължи лично да ползва
отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
7. детето почине;
8. трудовото правоотношение на майката
бъде прекратено.“
5. В ал. 6 думата „(осиновителят)“ се заличава.
6. В ал. 7 думата „(осиновителката)“ се
заличава.
§ 8. В чл. 45в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) създава се нова т. 4:
„4. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството;“
б) досегашните т. 4 – 6 стават съответно
т. 5 – 7.
§ 9. В чл. 45г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение
трето от КТ се ползва от един от родителите
на майката или на бащата въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие
от удостоверението за раждане на детето,
копие от препис-извлечение от акта за смърт
на бащата и декларация съгласно приложение
№ 12. Предприятието е длъжно да разреши
отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на майката или на бащата
няма право на този отпуск, предприятието
е длъжно да го уведоми за това незабавно,
като мотивира отказа си.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Майката има право по всяко време да
оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163,
ал. 10, изречение трето от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи,
и до предприятието, в което работи един от
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нейните родители или от родителите на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска
по чл. 163, ал. 1 от КТ. Към заявлението до
предприятието, в което тя работи, се прилагат
копие от удостоверението за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 7.“
3. В ал. 4 думите „(осиновителката)“ и
„(осиновителя)“ се заличават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. детето бъде дадено за осиновяване;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството;
5. майката продължи лично да ползва
отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
6. детето почине;
7. трудовото правоотношение на майката
бъде прекратено.“
5. В ал. 6 думите „(осиновителката)“ и
„(осиновителя)“ се заличават.
6. В ал. 7 думата „(осиновителката)“ се
заличава.
§ 10. Член 45д се отменя.
§ 11. В чл. 46 ал. 10 се изменя така:
„(10) Отпускът по чл. 164, ал. 1 от КТ се
ползва след изтичането на срока на отпуска по
чл. 163 или 164б от КТ, но може да се ползва
и когато преди него не е ползван целият или
част от отпуска по чл. 163 или 164б от КТ.“
§ 12. Член 46б се изменя така:
„Чл. 46б. (1) Отпускът при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 1
и ал. 5, изречение първо от КТ се ползва въз
основа на писмено заявление на осиновителката или на работника или служителя, който
сам е осиновил детето, към което се прилагат
копие от влязло в сила съдебно решение за
осиновяване, копие от акта за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 9. Предприятието е длъжно да
разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск,
предприятието е длъжно да го уведоми за това
незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и ал. 5, изречение първо от КТ не се разрешава, а ако
е разрешен, се прекратява с писмено искане
до предприятието или:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
5. осиновителката или работникът или
служителят, който сам е осиновил детето, са
лишени от родителски права или родителските
права са ограничени по установен ред;

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

6. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
7. детето се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството;
8. когато отпускът се ползва от осиновителя
или от един от родителите на осиновителката
или осиновителя при условията на чл. 164б,
ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение
второ от КТ.
(3) Лицата, ползващи отпуск по ал. 1, са
длъжни незабавно да уведомят работодателя си
за настъпването на обстоятелствата по ал. 2.
(4) Отпускът по чл. 164б, ал. 1 и ал. 5,
изречение първо от КТ се заявява и ползва в
календарни дни.“
§ 13. Създават се чл. 46в – 46е:
„Чл. 46в. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от КТ се ползва от осиновителя
въз основа на писмено заявление, към което
се прилагат копие от влязло в сила съдебно
решение за осиновяване, копие от акта за
предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 10. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня,
посочен в заявлението. Когато осиновителят
няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да го уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 2, изречение
второ от КТ се ползва от родител на осиновителката или осиновителя въз основа на
писмено заявление, към което се прилагат
копие от влязло в сила съдебно решение за
осиновяване, копие от акта за предаване на
детето за осиновяване, копие от препис-извлечение от акта за смърт на осиновителя
и декларация съгласно приложение № 10а.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска
от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на осиновителката или осиновителя
няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да го уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.
(3) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ не
може да се ползва едновременно с отпуск по
чл. 167 от КТ.
(4) Осиновителката има право по всяко
време да оттегли с писмено заявление до
предприятието, в което работи, даденото от
нея съгласие по чл. 164б, ал. 2 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164б,
ал. 1 от КТ до изтичането на периода от 365
дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на
5-годишната му възраст.
(5) Осиновителят, съответно родителят на
осиновителката или на осиновителя, може да
прекрати ползването на отпуска по чл. 164б,
ал. 2 от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи.
(6) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ се
прекратява:
1. при смърт на детето;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско
заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато осиновителят е лишен от родителски права или родителските права са
ограничени по установен ред;
8. когато осиновителката продължи лично
да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
9. когато трудовото правоотношение на
осиновителката бъде прекратено.
(7) Осиновителят, съответно родителят
на осиновителката или на осиновителя, е
длъжен незабавно да уведоми работодателя
за настъпването на обстоятелствата по ал. 6.
(8) Ползването на отпуска по чл. 164б, ал. 2
от КТ не се прекратява, когато осиновителката
ползва друг вид отпуск.
(9) Отпускът по чл. 164б, ал. 2 от КТ се
заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46г. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от
КТ се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е
осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло
в сила решение на съда за осиновяване, копие
от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска
от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работничката или служителката,
която сама е осиновила дете, няма право на
този отпуск, предприятието е длъжно да го
уведоми за това незабавно, като мотивира
отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от КТ не
може да се ползва едновременно с отпуск по
чл. 167 от КТ.
(3) Работничката или служителката, която
сама е осиновила дете, има право по всяко
време да оттегли даденото от нея съгласие по
чл. 164б, ал. 3 от КТ с писмено заявление до
предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители, и да продължи да ползва лично отпуска
по чл. 164б, ал. 1 от КТ. Към заявлението до
предприятието, в което тя работи, се прилагат
копие от влязло в сила решение на съда за
осиновяване, копие от акта за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 9.
(4) Родителят на работничката или на служителката, която сама е осиновила дете, може
да прекрати ползването на отпуска с писмено
заявление до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
1. при смърт на детето;
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2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско
заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато работничката или служителката,
която сама е осиновила дете, е лишена от
родителски права или родителските права са
ограничени по установен ред;
8. когато работничката или служителката,
която сама е осиновила дете, продължи лично
да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
9. когато трудовото правоотношение на
работничката или служителката, която сама
е осиновила дете, бъде прекратено.
(6) Родителят на работничката или на
служителката, която сама е осиновила дете, е
длъжен незабавно да уведоми предприятието
за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, ползва
друг вид отпуск.
(8) Отпускът по чл. 164б, ал. 3 от КТ се
заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46д. (1) Отпускът по чл. 164б, ал. 5,
изречение второ от КТ се ползва от един от
родителите на работника или на служителя,
който сам е осиновил дете, въз основа на
писмено заявление, към което се прилагат
копие от влязло в сила решение на съда за
осиновяване, копие от акта за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 13а. Предприятието е длъжно
да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работника или
на служителя, който сам е осиновил дете,
няма право на този отпуск, предприятието
е длъжно да го уведоми за това незабавно,
като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение
второ от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 от КТ.
(3) Работникът или служителят, който
сам е осиновил дете, има право по всяко
време да оттегли даденото от него съгласие
по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от КТ с
писмено заявление до предприятието, в което
работи, и до предприятието, в което работи
един от неговите родители, и да продължи
да ползва лично отпуска по чл. 164б, ал. 5,
изречение първо от КТ. Към заявлението до
предприятието, в което той работи, се прилагат
копие от влязло в сила решение на съда за
осиновяване, копие от акта за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 9.
(4) Родителят на работника или служителя,
който сам е осиновил дете, може да прекрати
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ползването на отпуска с писмено заявление
до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява:
1. при смърт на детето;
2. при прекратяване на осиновяването от
съда;
3. когато детето посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. когато детето бъде настанено в детско
заведение на пълна държавна издръжка;
5. когато детето бъде настанено по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
7. когато работникът или служителят, който
сам е осиновил дете, е лишен от родителски
права или родителските права са ограничени
по установен ред;
8. когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, продължи лично да
ползва отпуска по чл. 164б, ал. 5, изречение
първо от КТ;
9. когато трудовото правоотношение на
работника или служителя, който сам е осиновил дете, бъде прекратено.
(6) Родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, е длъжен
незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато работникът или служителят, който сам е осиновил дете, ползва друг
вид отпуск.
(8) Отпускът по чл. 164б, ал. 5, изречение
второ от КТ се заявява и ползва в календарни дни.
Чл. 46е. (1) Отпускът при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по чл. 164б, ал. 8 от
КТ се ползва въз основа на писмено заявление
от осиновителя. Към заявлението се прилагат
копие от акта за сключен граждански брак,
копие от влязлото в сила решение на съда
за осиновяване и копие от акта за предаване
на детето за осиновяване. Предприятието е
длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в
заявлението. Когато осиновителят няма право
на този отпуск, предприятието е длъжно да
го уведоми за това незабавно, като мотивира
отказа си.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва
в календарни дни.
(3) Осиновителят е длъжен незабавно да
уведоми предприятието, когато по време на
ползването на отпуска по ал. 1:
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила
съдебно решение;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. детето почине;
5. осиновяването бъде прекратено от съда.
(4) При наличие на обстоятелствата по
ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
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(5) Осиновителят може да прекрати пол
зването на отпуска с писмено заявление до
предприятието, в което работи.“
§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(осиновителката)“, „от 2“
и „малко“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „(осиновителката)“ и „от 2“
се заличават.
3. В ал. 5 думата „малко“ се заличава.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато лицето, което само е осиновило
дете до 5-годишна възраст, почине или заболее
тежко, поради което не може да се грижи за
детето, съответната част от отпуските при
осиновяване и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва от един от неговите
родители. В този случай отпускът се ползва
и се прекратява при условията и по реда на
чл. 46 и 46б, без да се изисква съгласието
на осиновителката или осиновителя. Към
писменото заявление за ползване на отпуска
се прилага и копие от препис-извлечението
от акта за смъртта на осиновителката или
осиновителя или акт от здравните органи,
който установява заболяването на осиновителката или осиновителя и срока, за който е
необходимо отпускът да бъде предоставен на
лицата по чл. 167, ал. 4 от КТ.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Родителят на лицето по ал. 7 има право
на отпуск по чл. 167, ал. 4 от КТ, при условие
че работи по трудово правоотношение, независимо от това, дали лицето е работило, или
работи по трудово правоотношение.“
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато починат и двамата родители на
дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето
не е настанено в детско заведение, включително в детска ясла или учебно заведение, или в
детско заведение на пълна държавна издръжка, съответната част от отпуските по чл. 163,
164 и 164б от КТ се ползват от настойника,
а с негово съгласие – от един от родителите
на майката (осиновителката) или на бащата
(осиновителя) на детето. В тези случаи ползването на отпуска и неговото прекратяване се
извършват съгласно разпоредбите на чл. 45 и
46 или на чл. 46б, като се представят и копия
от препис-извлеченията от актовете за смъртта
на двамата родители (осиновители) и копие
от документ за настойничество.“
§ 15. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думата „родител“ се добавя
„(осиновител)“.
2. В ал. 8 след думата „майката“ се добавя
„(осиновителката)“, а след думата „бащата“ се
добавя „(осиновителя)“.
§ 16. В чл. 49в, ал. 3 след думата „майката“
се добавя „(осиновителката)“, а след думата
„бащата“ се добавя „(осиновителя)“.
§ 17. В чл. 49г се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „родителите“ се
добавя „(осиновителите)“.
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2. В ал. 3 след думата „майката“ се добавя
„(осиновителката)“, а след думата „бащата“ се
добавя „(осиновителя)“.
§ 18. В § 6 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 163, ал. 16“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 164б, ал. 12“.
§ 19. Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1,
т. 2 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 45, ал. 1, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса
на труда от майката
Подписаната: ..............................................................
.......................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
дек ларирам, че за ползването на отпуск по
чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка
с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното
време, почивките и отпуските за детето:
.........................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ................. 20 ....... г., ЕГН ......................:
1. не съм лишена от родителски права и
родителските ми права не са ограничени по
установения ред;
2. детето не е дадено за осиновяване;
3. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
6. детето не е починало;
7. бащата или един от родителите на майката
или на бащата не ползва отпуск при условията
на чл. 163, ал. 10 от КТ.
Задължавам се при промяна на декларираните
обстоятелства да уведомя предприятието, за да
прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
............. 20 .... г.
Декларатор: ..............
Забележки:
1. Декларацията се съхранява в личното досие
на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.“

§ 20. Приложение № 8 към чл. 45б се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 45б

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение
първо от Кодекса на труда от бащата
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. .....................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съг
ласен, а вторият като баща приема да ползва
платен отпуск поради бременност и раждане на:
.........................................................................................,
(трите имена на детето)
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родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. бащата не е лишен от родителски права
и родителските му права не са ограничени по
установения ред;
2. детето не е дадено за осиновяване;
3. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
5. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
6. майката не продължава лично да ползва
отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
7. детето не е починало;
8. трудовото правоотношение на майката не
е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета
на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 21. Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1
се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 46б, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или
ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от
осиновителката или от работника или служителя,
който сам е осиновил детето
Подписаната/подписаният: ....................................
.......................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам следните обстоятелства във връзка с
ползването на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5,
изречение първо от Кодекса на труда във връзка
с чл. 46б, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното
време, почивките и отпуските за детето:
……....................................................................................,
(трите имена на детето)
родено на ................. 20 ....... г., ЕГН ......................:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
5. не съм лишен от родителск и права и
родителските ми права не са ограничени по
установения ред;
6. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
7. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
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8. осиновителят или един от родителите на
осиновителката или осиновителя не ползват отпуск при условията на чл. 164б, ал. 2, изречение
второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от КТ.
Задължавам се при промяна на декларираните
обстоятелства да уведомя предприятието, за да
прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
............. 20 .... г.
Декларатор: ..............
Забележки:
1. Декларацията и приложените документи се
съхраняват в личното досие на работника или на
служителя.
2. Излишното се зачертава.“

§ 22. Приложение № 10 към чл. 46б, ал. 3
се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 46в, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка
е съгласен, а вторият като осиновител приема
да ползва отпуск при осиновяване на дете до
5-годишна възраст за: ..............................................
.......................................................................................,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на .................. 20 ... г.,
ЕГН ..............................................................................,
считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката не е лишена от родителски
права или родителските права не са ограничени
по установен ред;
8. осиновителката не продължава лично да
ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в два екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
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„Приложение № 11
към чл. 45в, ал. 1

2. Излишното се зачертава.“

§ 23. Създава се приложение № 10а към
чл. 46в, ал. 2:

„Приложение № 10а
към чл. 46в, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) от родител
на осиновителката или на осиновителя
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка
е съгласен, а вторият като родител на осиновителката или като родител на осиновителя приема
да ползва платен отпуск при осиновяване на
дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от
навършване на 5-годишна възраст, за:
.........................................................................................,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ...................... 20 ... г.,
ЕГН .............................................................................,
считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката/осиновителят не е лишен/
лишена от родителски права или родителските
права не са ограничени по установен ред;
8. осиновителката/осиновителят не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1
от КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителката/осиновителя не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 24. Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1
се изменя така:
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение
второ от Кодекса на труда от родител на майката
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката приема
да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни
на …………………………….…………………………………..…………...,
(трите имена на детето)
родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
4. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
5. майката не продължава да ползва лично
отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
6. детето не е починало;
7. трудовото правоотношение на майката не
е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 25. Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 45г, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на
майката или на бащата
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съг
ласен, а вторият като родител на майката или
като родител на бащата приема да ползва платен
отпуск за остатъка до 410 дни на: ….………………………
………………………………………………......……...........................,
(трите имена на детето)

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

родено на ....................................................... 20 … г.,
ЕГН ............................................……………………………..,
считано от .............. 20 .... г. до .............. 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
4. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
5. майката не продължава лично да ползва
отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ;
6. детето не е починало;
7. трудовото правоотношение на майката не
е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 26. Приложение 13 към чл. 45д, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 46г, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или на
служителка, която сама е осиновила дете
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка
е съгласна, а вторият като родител на осиновителката приема да ползва платен отпуск при
осиновяване на дете за остатъка до 365 дни, но не
по-късно от навършване на 5-годишна възраст, на
……………………………………………………………………..……………,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ……................. 20 ... г.,
ЕГН ..............................................……………………………,
считано от .............. 20 .... г. до .............. 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
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6. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителката не е лишена от родителски
права или родителските права не са ограничени
по установен ред;
8. осиновителката не ползва лично отпуска
по чл. 164б, ал. 1 от КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 27. Създава се приложение № 13а към
чл. 45д, ал. 1:
„Приложение № 13а
към чл. 46д, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител
на работник или на служител, който сам е
осиновил дете
Подписаните:
1. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
2. ...................................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновител е
съгласен, а вторият като родител на осиновителя
приема да ползва платен отпуск при осиновяване
на дете за остатъка до 365 дни, но не по-късно от
навършване на 5-годишна възраст, на …………………
……………………………………………………………………………...…….,
(трите имена на детето)
предадено за осиновяване на ……............. 20 ... г.,
ЕГН …………......................................................…………,
считано от .............. 20 .... г. до .............. 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е починало;
2. осиновяването не е прекратено от съда;
3. детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение;
4. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
5. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
6. детето не се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството;
7. осиновителят не е лишен от родителски
права или родителските права не са ограничени
по установен ред;
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8. осиновителят не ползва лично отпуска по
чл. 164б, ал. 5, изречение първо от КТ;
9. трудовото правоотношение на осиновителя
не е прекратено.
Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

Заключителна разпоредба
§ 28. Параграфи 4 – 27 влизат в сила от
1 юли 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6801

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за условията и реда
за издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повише
на опасност и за реда за водене на регистър
на съоръженията, приета с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115
от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г.,
бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 и 88 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 7. В заявлението по чл. 6 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:“.
2. Точка 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6802
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Държавната комисия по
хазарта и на нейната администрация, приет с
Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и
бр. 100 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „министъра на вътрешните работи, от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „председателя на Държавната агенция „Национална
сигурност“, от министъра на икономиката“.
§ 2. В чл. 8 числото „49“ се заменя с „46“.
§ 3. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на председателя на комисията, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически
дейности по административното обслужване.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. осъщест вява п равно -нормат ивното
обслужване на комисията и осигурява процесуалното представителство по граждански,
административни и административнонаказателни производства;“.
2. Създават се нови т. 9 и 10:
„9. оказва правна помощ, изготвя становища и анализира резултатите от съдебната
практика, които са свързани с дейността на
комисията;
10. изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, които засягат дейността
на комисията, и дава становища по проекти
на нормативни актове, които са получени от
други държавни органи за съгласуване;“.
3. Досегашните т. 9 – 14 стават съответно
т. 11 – 16.
§ 5. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Лицензионна и
контролна дейност“.“
§ 6. Член 13 се отменя.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирек ци я „Лицензионна и контролна
дейност“:“.
2. Създават се нови т. 6 – 9:
„6. извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност;
7. изземва игрално и комуникационно
оборудване и парични средства, които се използват за организиране или осъществяване
на хазартна дейност без лиценз от комисията;
8. установява административни нарушения;
9. обезпечава доказателства за извършени
нарушения чрез опис или изземване на вещи,
парични средства, ценни книжа, документи,
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книжа и други носители на информация или
чрез запечатване на каси, офиси, игрални зали,
игрални казина, работилници, помещения, в
които се организират или провеждат хазартни
игри, или се държи игрално оборудване, и
други подлежащи на контрол обекти;“.
3. Досегашните т. 6 – 14 стават съответно
т. 10 – 18.
4. Досегашната т. 15 става т. 19 и в нея
накрая се добавя „по лицензионните производства и контролната дейност;“.
5. Досегашната т. 16 става т. 20.
§ 8. Приложението към чл. 8 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8
Численост на персонала в администрац ията
на Държавната комисия по хазарта – 46 щатни
бройки
Председател
1
Главен секретар
1
Обща администрация
16
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и административноправно
обслужване“
16
Специализирана администрация
28
в т. ч.:
дирекция „Лицензионна и контролна
дейност“
28“.

Заключителни разпоредби
§ 9. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване
на а дм инист рат ивни с т ру к т у ри к ъм м инистъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30
от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г.,
бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от
2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76,
90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90
и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г.,
бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100,
101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64
и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г. и бр. 25 и
102 от 2017 г.) в т. 7 от приложение № 2 към
чл. 4, ал. 3 числото „49“ се заменя с „46“.
§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм., бр. 18
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова т. 18:
„18. осъществява държавната политика
относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането
и изпълнението на концесиите;“
б) досегашната т. 18 става т. 19.
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2. В чл. 9, ал. 2 числото „568“ се заменя
с „571“.
3. В чл. 11:
а) в ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Проверките се извършват въз основа на
писмена заповед или писмено разпореждане
на министъра.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по
осъществяване на административната дейност
в МФ и в административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки по своя инициатива за
установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
МФ и от административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
5. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е
предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите от МФ и
от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на МФ;
6. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на МФ и на административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
7. може да прави предложения до министъра
за образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
8. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на коруп
цията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
9. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, които регламентират организацията на работа и дейността
на МФ и на административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на МФ и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ;
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11. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
12. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) За резултатите от извършените проверки се докладва на министъра и се правят
препоръки за отстраняване на констатираните
пропуски и нарушения.“;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Ръководителят на инспектората изпраща
всяка година до 1 март на Главния инспекторат
на Министерския съвет доклад за извършените
проверки през предходната година.“
4. В чл. 17, т. 8 думите „чл. 12 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменят с „чл. 35 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
5. В чл. 26:
а) точка 10 се изменя така:
„10. наблюдава и контролира дейността на
участниците на първичния и вторичния пазар
на държавни ценни книжа;“
б) точка 13 се изменя така:
„13. изготвя и публикува официалната информация за дълга и гаранциите на подсектор
„Централно управление“ и за консолидирания дълг и гаранциите на сектор „Държавно
управление;“.
6. В чл. 28, ал. 2 се създава т. 10:
„10. изпълнява функцията на секретариат
на Консултативния съвет по контрол и одит
в публичния сектор.“
7. В чл. 30 т. 4 се изменя така:
„4. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му в областта на държавната
политика относно ефективното и ефикасното
разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;“.
8. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „568“ се
заменя с „571“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„121“ се заменя със „123“;
в) на ред „дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“ числото „23“
се заменя с „24“;
г) на ред „дирекция „Информационни системи“ числото „18“ се заменя с „19“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „420“ се заменя с „421“;
е) на ред „дирекция „Правна“ числото „16“
се заменя със „17“.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6803

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 760 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
за 2018 г. за закупуване на противоградови
ракети във връзка с ефективно водене на
противоградовата защита през активен сезон 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2018 г. в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“ по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6838
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за специфичните изисквания към млечните
продукти, приета с Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г.;
Решение № 5890 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 39 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 114, параграф 2 във
връзка с Приложение XIII и съгласно Приложение XII, част II, т. 1, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври
2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти (OB,
L 299 от 16.11.2007 г.)“ се заменят с „Приложение VII, част III, т. 1, буква „а“ и част IV към
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347
от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1308/2013“.
2. В ал. 3 думите „предназначението на млякото, преработката или промяната в състава
му, свързана с екстракция или добавяне на
естествени млечни съставки съгласно Приложение XII, част II, т. 1, буква „б“ от Регламент
(ЕО) № 1234/2007“ и запетаята пред тях се заменят с „и/или предназначението на млякото
или за да се опише физическата обработка или
промяната в състава, на които млякото е било
подложено, при условие че тази промяна се
ограничава до добавяне и/или екстракция на
естествени млечни съставки съгласно Приложение VII, част III, т. 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 1308/2013“.
§ 2. В чл. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „произведени в съответствие с изискванията по чл. 24“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „Приложение XII,
част II, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се
заменят с „Приложение VII, част III, т. 2 към
Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 4. В чл. 9 думите „Приложение XV и в
буква А от допълнението към Приложение XV
към Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят
с „Приложение VII, част VII и в буква „А“
към Допълнение II към Приложение VII към
Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Наименованията „казеин“, „сирищен
казеин“ и „казеинат“ се използват за млечните
продукти съгласно Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите,
предназначени за консумация от човека (ДВ,
бр. 4 от 2017 г.).“
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§ 6. В чл. 19 думите „Приложение XIII на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22
октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно
специфични разпоредби за някои земеделски
продукти (OB, L 299 от 16.11.2007 г.)“ се заменят с „Приложение VII, част IV към Регламент
(ЕС) № 1308/2013“.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „Наредба № 4 от 2008 г.
за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово
краве мляко и изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни продукти
(обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 9 от
2009 г., бр. 27 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 16
от 2012 г.)“ се заменят с „Наредба № 2 от 2017 г.
за специфичните изисквания за производство,
събиране, транспортиране и преработка на
сурово краве мляко, предлагането на пазара
на мляко и млечни продукти и официалния
им контрол (ДВ, бр. 20 от 2017 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 2 от 2017 г.“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Казеините и казеинатите, които се предлагат на пазара, отговарят на изискванията на
Наредбата за специфичните изисквания към
казеините и казеинатите, предназначени за
консумация от човека.“
§ 8. В чл. 25 думите „Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето
на храните, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г.,
бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от
2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48
от 2008 г., бр. 47 от 2010 г. и бр. 42 от 2012 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация
за храните на потребителите, за изменение
на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) №
1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на
Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета,
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на
Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на
Комисията (OB, L 304 от 22.11.2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1169/2011“, и на
Наредбата за изискванията за етикетирането и
представянето на храните (обн., ДВ, бр. 102 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2018 г.)“.
§ 9. В чл. 26 думите „Регламент (ЕО) №
1234/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС) №
1308/2013“.
§ 10. В чл. 27 думите „Наредба № 4 от 2008 г.“
се заменят с „Наредба № 2 от 2017 г.“.
§ 11. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) В наименованието на имитиращите
продукти, съдържащи в състава си мляко, се

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

забранява използването на думата „млечен“ или
нейни производни, както и наименованията,
посочени в приложението.“
§ 12. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко,
върху етикета в непосредствена близост до
наименованието на продукта задължително
се посочва „Имитиращ продукт“ и ясно обоз
начение на компонента или съставката, които
са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки, с размер на
шрифта съгласно Приложение VІ, Част А, т. 4
към Регламент (ЕС) № 1169/2011.
(2) Освен информацията по ал. 1 върху етикета задължително се посочва и количеството на
съставки или категория съставки, като сурово
мляко, мазнини и/или протеини от немлечен
произход, използвани в производството на имитиращия продукт, съгласно Приложение VІІІ,
т. 3 към Регламент (ЕС) № 1169/2011.
(3) При етикетирането на имитиращи продук
ти, съдържащи в състава си мляко, различно
от краве мляко, върху етикета се посочва видът
на използваното мляко.“
§ 13. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се предлагат в
обектите за търговия с храни само предварително опаковани в потребителски опаковки
от производителя, на отделни щандове или на
обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се
предлагат млечните продукти.
(2) Отделните щандове или обособените
за целта места по ал. 1 са ясно обозначени с
надписа „Имитиращи продукти“.“
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 2 се изменя така:
„2. „Имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко“ са продукти, наподобяващи
изброените в приложението към чл. 3, в които
една или повече млечни съставки са заменени
с частични или пълни заместители, като мазнини и/или протеини от немлечен произход, с
изключение на продукти на растителна основа,
при производството на които са вложени не повече от 10 на сто мляко или млечни съставки.“
§ 15. В приложението към чл. 3 т. 11 се
изменя така:
„11. „казеин“, „сирищен казеин“, „казеинат“;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Разпоредбата на § 12 по отношение
на чл. 32, ал. 1 и 2 влиза в сила в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението.
(2) Имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, чието етикетиране не отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2,
могат да се предлагат на пазара до изчерпване
на наличностите, но не по-късно от 6 месеца
от влизането в сила на постановлението.
§ 17. Производителите и търговците с храни привеждат дейността си в съответствие с
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изискванията на чл. 33 в срок 3 месеца от
влизането в сила на постановлението.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
културата, одобрена с Постановление № 140
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 66 от 2003 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от
2006 г., бр. 58 от 2011 г. и бр. 21 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. На ред 10 в колона „Наименование
на действията, за които се събира държавна
такса“ думите „За разглеждане на заявление
за регистрация на организация за колективно
управление на авторски права“ се заменят със
„За разглеждане на заявление за регистрация
за извършване на дейност по колективно управление на права“.
§ 2. На ред 11 се правят следните изменения:
1. В колона „Наименование на действията,
за които се събира държавна такса“ думите
„За извършване на промени в регистрацията
на организация за управление на авторски
права и/или за изменение на издадено удостоверение“ се заменят със „За вписване на
промени в регистрация за извършване на
дейност по колективно управление на права“.
2. В колона „Размер на таксата (в лв.)“
числото „60“ се заменя с „47“.
§ 3. На ред 12 се правят следните изменения:
1. В колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ думите „За заличаване на регистрация
на организация за колективно управление
на авторски права в случаите по чл. 40в,
ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права“ се заменят със
„За издаване на удостоверение на лице, регистрирано за извършване на дейност по
колективно управление на права“.
2. В колона „Размер на таксата (в лв.)“
числото „30“ се заменя с „13“.
§ 4. На ред 13 в колона „Наименование
на действията, за които се събира държавна
такса“ думите „За разглеждане на заявление за
утвърждаване на размерите на възнагражденията по чл. 40е от Закона за авторското право
и сродните му права или за изменение или
допълнение на размерите на възнагражденията
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по чл. 40е“ се заменят със „За утвърждаване
на тарифа по чл. 94р от Закона за авторското
право и сродните му права, включително за
изменението и допълнението є“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. По висящите производства, по които
до влизането в сила на това постановление
са внесени дължимите такси по Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, не се довнасят такси.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6843

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национал
на програма „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобрява
не на национални програми за развитие на
образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в
размер 7 158 106 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма
„Оптимизация на вътрешната структура на
персонала в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2018 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаляване
на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за деле-
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гираните от държавата дейности за сметка на
намаляване на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 153 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 63 от 2017 г.; изм., бр. 64 и 84 от 2017 г.),
в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „ремонт на покрив“ се заменят с „ремонт на административната сграда“.
2. В т. 23 думите „за подмяна на покрив
на средищно, основно училище в с. Владимировци“ се заменят със „за проект „Външно
саниране и ремонт на покрив на Основно
училище „Христо Ботев“, с. Владимировци“.
§ 2. В Постановление № 260 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 100 от 2017 г.),
в чл. 1, ал. 1, т. 67 след думите „общинската
пътна мрежа“ се поставя запетая и се добавя
„на уличната мрежа в населените места на
територията на общината“.
§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 107 на Министерския съвет
от 2018 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за закупуване на познавателни
книжки, учебници, учебни комплекти и учебни
помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г. (ДВ,
бр. 54 от 2018 г.), на първия ред за област
Благоевград, община Банско, в колона три
числото „65 064“ се заменя с „65 066“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по Национална
програма „Оптимизация на вътрешната струк
тура на персонала в институциите от системата
на предучилищното и училищното образование“
за 2018 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

С Т Р. 2 1
Област

Средства
(в лв.)

Eлена

Bелико Tърново

22 675

Златарица

Bелико Tърново

788

Лясковец

Bелико Tърново

31 207

Павликени

Bелико Tърново

25 361

Cвищов

Bелико Tърново

13 645

Cухиндол

Bелико Tърново

12 176

Bидин

Bидин

60 032

Грамада

Bидин

14 433

Hово село

Bидин

10 930

Борован

Bраца

4 042

Бяла Cлатина

Bраца

6 027

Bраца

Bраца

39 618

Kозлодуй

Bраца

36 481

Kриводол

Bраца

1 515

Mездра

Bраца

29 794

Mизия

Bраца

7 608

Xайредин

Bраца

15 846

Габрово

Габрово

38 579

Дряново

Габрово

6 536

Cевлиево

Габрово

19 844

Балчик

Добрич

38 730

Генерал Тошево

Добрич

25 781

Добрич

Добрич

183 925

Добричка

Добрич

13 714

Kаварна

Добрич

53 214

Kрушари

Добрич

15 250

Tервел

Добрич

27 161

Aрдино

Kърджали

41 730

Джебел

Kърджали

6 440

Kирково

Kърджали

58 131

Банско

Благоевград

18 834

Благоевград

Благоевград

154 166

Гоце Делчев

Благоевград

31 190

Гърмен

Благоевград

19 135

Kресна

Благоевград

19 541

Петрич

Благоевград

82 881

Pазлог

Благоевград

53 883

Cандански

Благоевград

39 575

Cатовча

Благоевград

35 597

Cимитли

Благоевград

11 486

Aйтос

Бургас

110

Бургас

Бургас

355 068

Kарнобат

Бургас

15 350

Mалко Tърново

Бургас

13 065

Поморие

Бургас

56 728

Приморско

Бургас

5 162

Pуен

Бургас

12 391

Cозопол

Бургас

27 240

Средец

Бургас

28 100

Cунгурларе

Бургас

1 470

Aврен

Bарна

9 006

Aксаково

Bарна

14 451

Белослав

Bарна

7 635

Bарна

Bарна

355 269

Bетрино

Bарна

13 599

Bълчи дол

Bарна

3 547

Kрумовград

Kърджали

29 610

Девня

Bарна

16 541

Kърджали

Kърджали

51 632

Долни чифлик

Bарна

16 515

Mомчилград

Kърджали

13 824

Дългопол

Bарна

12 999

Черноочене

Kърджали

2 347

Провадия

Bарна

39 142

Дупница

Kюстендил

85 362

Bелико Tърново

Bелико Tърново

53 690

Kочериново

Kюстендил

13 309

Горна Oряховица

Bелико Tърново

144 216

Kюстендил

Kюстендил

66 624
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Област

Средства
(в лв.)

Cапарева баня

Kюстендил

11 794

Кричим

Пловдив

2 281

Tрекляно

Kюстендил

12 816

„Марица“

Пловдив

39 875

Aприлци

Ловеч

7 122

Перущица

Пловдив

6 758

Ловеч

Ловеч

68 979

Пловдив

Пловдив

341 430

Луковит

Ловеч

5 708

Първомай

Пловдив

47 168

Tетевен

Ловеч

2 822

Pаковски

Пловдив

4 586

Tроян

Ловеч

84 643

„Родопи“

Пловдив

5 582

Угърчин

Ловеч

18 186

Cадово

Пловдив

7 138

Берковица

Mонтана

21 074

Стамболийски

Пловдив

37 078

Бойчиновци

Mонтана

2 994

Xисаря

Пловдив

6 180

Bършец

Mонтана

6 882

Куклен

Пловдив

15 468

Георги Дамяново

Mонтана

2 140

Сопот

Пловдив

25 257

Лом

Mонтана

25 458

Завет

Pазград

1 988

Mонтана

Mонтана

5 262

Исперих

Pазград

99 692

Батак

Пазарджик

12 539

Kубрат

Pазград

44 903

Bелинград

Пазарджик

32 296

Pазград

Pазград

103 948

Пазарджик

Пазарджик

74 738

Cамуил

Pазград

7 957

Панагюрище

Пазарджик

31 787

Цар Калоян

Pазград

5 625

Пещера

Пазарджик

12 329

Борово

Pусе

2 646

Pакитово

Пазарджик

8 756

Бяла

Pусе

6 670

Cептември

Пазарджик

50 280

Bетово

Pусе

26 868

Перник

Перник

68 151

Две могили

Pусе

12 423

Pадомир

Перник

16 198

Иваново

Pусе

817

Белене

Плевен

4 519

Pусе

Pусе

178 551

Гулянци

Плевен

6 747

Cливо поле

Pусе

19 532

Долна Mитрополия Плевен

6 696

Ценово

Pусе

1 423

Главиница

Cилистра

6 894

Община

Община

Област

Средства
(в лв.)

Долни Дъбник

Плевен

22 865

Искър

Плевен

8 621

Дулово

Cилистра

51 097

Левски

Плевен

1 679

Cилистра

Cилистра

31 415

Плевен

Плевен

151 671

Tутракан

Cилистра

2 053

Пордим

Плевен

23 780

Kотел

Cливен

40 885

Червен бряг

Плевен

84 925

Hова Загора

Cливен

108 871

Kнежа

Плевен

12 330

Cливен

Cливен

159 312

Aсеновград

Пловдив

26 141

Борино

Cмолян

6 120

Брезово

Пловдив

16 007

Девин

Cмолян

16 397

Kалояново

Пловдив

12 583

Доспат

Cмолян

6 145

Kарлово

Пловдив

49 032

Златоград

Cмолян

7 022
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Средства
(в лв.)

Община

С Т Р. 2 3
Област

Средства
(в лв.)

Mадан

Cмолян

41 619

Kаолиново

Шумен

11 745

Hеделино

Cмолян

3 403

Kаспичан

Шумен

682

Pудозем

Cмолян

12 836

Cмядово

Шумен

4 497

Cмолян

Cмолян

57 366

Шумен

Шумен

106 962

Чепеларе

Cмолян

11 642

Eлхово

Ямбол

23 730

Столична

София-град

Cтралджа

Ямбол

22 443

Антон

София област

5 568

„Тунджа“

Ямбол

2 333

Годеч

София област

6 612

Ямбол

Ямбол

71 997

Eлин Пелин

София област

14 608

ОБЩО:

Eтрополе

София област

14 842

Златица

София област

12 658

Ихтиман

София област

56 624

Kостенец

София област

13 706

Kостинброд

София област

4 434

Правец

София област

10 352

Cамоков

София област

40 772

Cливница

София област

3 573

Братя Даскалови

Cтара Загора

33 211

Kазанлък

Cтара Загора

69 739

Николаево

Cтара Загора

1 431

Павел баня

Cтара Загора

2 245

Pаднево

Cтара Загора

35 701

Cтара Загора

Cтара Загора

173 807

Чирпан

Cтара Загора

28 224

Aнтоново

Tърговище

7 142

Oмуртаг

Tърговище

16 255

Oпака

Tърговище

18 534

Попово

Tърговище

62 045

Tърговище

Tърговище

55 899

Димитровград

Xасково

26 926

Ивайловград

Xасково

2 685

Cвиленград

Xасково

17 411

Tополовград

Xасково

18 654

Xарманли

Xасково

7 085

Xасково

Xасково

64 371

Велики Преслав

Шумен

19 805

Bърбица

Шумен

5 388

646 436

7 158 106

6903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Института по публична
а д м и н ис т ра ц и я, п рие т с Пос т а нов лен ие
№ 44 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 19 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 д у м и т е „за повиша ва не на
професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната
администрация“ се заменят със „за професионално и служебно развитие на служителите
в държавната администрация и с провеждане
или организиране на обу чения на висши
държавни служители съгласно чл. 35б, ал. 4
от Закона за държавния служител (ЗДСл)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Институтът организира и провежда
задължително обучение за служебно развитие
на постъпилите за първи път на държавна
служба и на назначените за първи път на
ръководна длъжност държавни служители
съгласно чл. 35б, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДСл.“
3. В ал. 3 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 8“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Институтът организира централизирания етап на конкурса по чл. 10д, ал. 1 и
2 от ЗДСл, както и теста по чл. 81а, ал. 5 и
по чл. 82, ал. 1, изречение второ от ЗДСл.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Институтът организира провеждането
на централизиран конкурс за длъжности за
държавни служители, за заемането на които
няма изисквания за професионален опит, и
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централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 от
ЗДСл при условията и по реда на наредбата
по чл. 10ж, ал. 1 от ЗДСл.“
6. Досегашните ал. 6 – 10 стават съответно
ал. 7 – 11.
§ 2. В глава втора „Органи на управление“
раздел І „Управителен съвет“ се отменя.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 думите „професионалната квалификация и преквалификация“ се
заменят с „обучението за професионално и
служебно развитие“.
§ 4. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 15 се отменя.
2. В т. 16 думите „управителния съвет“ се
заменят с „Програмния съвет“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. обсъжда с администрацията на Министерския съвет разходите за провеждане
на централизирани конкурси за длъжности
за държавни служители, за заемането на
които няма изисквания за професионален
опит, и на конкурси по чл. 9а, ал. 2 от ЗДСл
и организира провеждането им;“.
4. В т. 18 думата „системата“ са заменя с
„вътрешни правила и стандарти“.
§ 5. В глава втора „Органи на управление“
се създава раздел ІІІ „Програмен съвет“ с
чл. 11а:
„Раздел ІІІ
Програмен съвет
Чл. 11а. (1) Към Института се създава
Програмен съвет, който осигурява съгласуваност между политиката за развитие на
държавната администрация и дейността на
Института.
(2) Програмният съвет се състои от петима членове: председателят на Съвета за
административна реформа или определен
от него представител, главният секретар на
Министерския съвет или определен от него
представител, изпълнителният директор на
Института и двама представители от научно-експертната общност.
(3) Поименният състав на Програмния
съвет се определя със заповед на министърпредседателя.
(4) Изпълнителният директор на Института е председател на Програмния съвет по
право.
(5) Програмният съвет по предложение
на изпълнителния директор на Института:
1. разглежда и одобрява програмите за
обучения на Института;
2. разглежда и одобрява ежегодните цели
за дейността на Института.
(6) Програмният съвет се свиква най-малко веднъж на шест месеца от председателя
на Програмния съвет или по инициатива
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на трима от членовете му. Уведомяването
за заседание се извършва чрез писмена покана или по електронна поща до членовете
на Прог рам ни я съвет най-ма лко 10 дни
преди датата на заседанието. Към поканата
се прилагат дневният ред за заседанието и
евентуално постъпили по дневния ред писмени материали.
(7) Член на Програмния съвет се освобождава:
1. по предложение на председателя на
Съвета за административна реформа и на
главния секретар на Министерския съвет
за членовете, които са предложени от тях;
2. по п ред ложен ие на изп ъ л н и т ел н и я
дирек тор за представителите на нау чноекспертната общност;
3. при влязла в сила присъда за извършено
умишлено престъпление от общ характер;
4. при трайна фактическа невъзможност
да изпълнява задълженията си повече от 6
месеца.
(8) Заседанията на Програмния съвет са
редовни, когато присъстват най-малко две
трети от неговите членове. Решенията се
вземат с мнозинство от половината плюс
един от присъстващите членове на Програмния съвет.
(9) За заседанията на Програмния съвет се
води протокол, който се подписва от всички
присъствали членове.
(10) Членовете на Програмния съвет не
получават възнаграждения за участията си
в заседанията на съвета.“
§ 6. В чл. 12, ал. 1 думата „Управителният“
се заменя с „Програмният“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 думата „Управителния“
се заменя с „Програмния“.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 т. 19 се изменя така:
„19. организира и координира информационното обслужване на Института;“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 думата „Управителен“
се заменя с „Програмен“.
§ 10. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 запетаята и думите „както и
обучение на висшите държавни служители
съгласно чл. 35б, ал. 2 от ЗДСл“ се заменят
с „и провежда или организира обучение на
висши държавни служители съгласно чл. 35б,
ал. 4 от ЗДСл“.
2. В т. 5 думите „повишаване на професионалната квалификация“ се заменят с
„професионално развитие“.
3. В т. 8 думите „обучение за“ се заменят
с „подбора и обучението на“.
4. В т. 17 думите „младши експерти“ се
заменят с „длъжности за държавни служи-
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тели, за заемането на които няма изисквания за професионален опит“ и след тях се
поставя запетая.
5. В т. 19 думата „Управителния“ се заменя
с „Програмния“.
§ 11. Отменят се чл. 21 – 23.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбата на § 1, т. 4, която
влиза в сила от 1 октомври 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 472
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.

за приемане на Списък на иновативните
училища в Република България
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5
от Закона за предучилищното и училищното
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните училища
в Република България за учебната 2018/2019
година съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година
№
по
ред

Област

Община

Населено
място

Училище

1.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Осмо средно училище „Арсени Костенцев“

2.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“

3.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Първо основно у чилище „Св. св. К ирил и
Методий“

4.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Трето основно училище „Братя Миладинови“

5.

Благоевград

Разлог

Разлог

Начално училище „Яне Сандански“

6.

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

7.

Бургас

Айтос

Тополица

Основно училище „Светлина“

8.

Бургас

Бургас

Бургас

Начално базово училище „Михаил Лъкатник“

9.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“

10.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Антон Страшимиров“

11.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Братя Миладинови“

12.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Васил Априлов“

13.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Елин Пелин“

14.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Свети Климент Охридски“

15.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Васил Левски“

16.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Любен Каравелов“

17.

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Петко Рачов Славейков“

18.

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

19.

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална търговска гимназия

20.

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за романски езици
„Г. С. Раковски“

21.

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“

22.

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Константин Петканов“

23.

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Епископ Константин Преславски“

С Т Р.
№
по
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24.

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Йордан Йовков“

25.

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Петко Росен“

26.

Бургас

Бургас

Бургас

Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“

27.

Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище „Христо Смирненски“

28.

Бургас

Несебър

Свети Влас

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

29.

Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище „Климент Охридски“

30.

Бургас

Созопол

Росен

Основно училище „Христо Ботев“

31.

Бургас

Царево

Царево

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

32.

Варна

Варна

Варна

IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“

33.

Варна

Варна

Варна

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

34.

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

35.

Варна

Варна

Варна

Национална гимназия за хуманитарни науки
и изкуства „Константин Преславски“

36.

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Петко Рачов Славейков“

37.

Варна

Варна

Варна

Основно училище „Цар Симеон I“

38.

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

39.

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище „Найден Геров“

40.

Варна

Варна

Варна

Средно училище „Гео Милев“

41.

Варна

Варна

Варна

Средно училище „Любен Каравелов“

42.

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия „Антоан дьо
Сент-Екзюпери“

43.

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище „Малкият принц“

44.

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище „Талант“

45.

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище „Мечтатели“

46.

Варна

Дългопол

Дългопол

Начално училище „Иван Вазов“

47.

Варна

Провадия

Блъсково

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

48.

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище „Димитър Благоев“

49.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Основно училище „Бачо Киро“

50.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Основно училище „Димитър Благоев“

51.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

При родо -мат емат и ческ а г и м нази я „Васи л
Друмев“

52.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Средно училище „Вела Благоева“

53.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Средно училище „Владимир Комаров“

54.

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“

55.

Велико
Търново

Велико
Търново

Килифарево

Основно училище „Неофит Рилски“

56.

Велико
Търново

Велико
Търново

Русаля

Частно начално училище по изкуства „Димитър Екимов“

57.

Велико
Търново

Лясковец

Джулюница

Основно училище „Петко Рачов Славейков“
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58.

Велико
Търново

Павликени

Павликени

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“

59.

Велико
Търново

Свищов

Свищов

Професионална държавна търговска гимназия
„Димитър Хадживасилев“

60.

Видин

Брегово

Брегово

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

61.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Иван Вазов“

62.

Видин

Видин

Видин

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен
Златаров“

63.

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

64.

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Цар Симеон Велики“

65.

Видин

Видин

Ново село

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

66.

Видин

Видин

Видин

Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим І“

67.

Враца

Враца

Враца

Основно училище „Васил Левски“

68.

Враца

Враца

Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

69.

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Козма Тричков“

70.

Враца

Оряхово

Селановци

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

71.

Габрово

Габрово

Габрово

Начално училище „Васил Левски“

72.

Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

73.

Габрово

Габрово

Габрово

Природо-математическа гимназия „Академик
Иван Гюзелев“

74.

Габрово

Трявна

Трявна

Национална гимназия за приложни изкуства
„Тревненска школа“

75.

Добрич

Генерал
Тошево

Генерал
Тошево

Професионална гимназия по земеделие „Тодор
Рачински“

76.

Добрич

Добрич

Добрич

Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо
да Винчи“

77.

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Димитър Талев“

78.

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Любен Каравелов“

79.

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Св. Климент Охридски“

80.

Добрич

Добрич

Добрич

Частна профилирана гимназия по туризъм и
предприемачество „Райко Цончев“

81.

Добрич

Каварна

Каварна

Средно училище „Стефан Караджа“

82.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Средно училище „Васил Левски“

83.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

84.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Христо Ботев“

85.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Йордан Йовков“

86.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост

87.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

88.

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Даскал Димитри“

90.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Пето основно училище „Христо Ботев“

91.

Кюстендил

Сапарева баня Сапарева баня Средно училище „Христо Ботев“
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92.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“

93.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище „Васил Левски“

94.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І“

95.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Профилирана природо-математическа гимназия

96.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

Основно училище „Георги Бенковски“

97.

Ловеч

Троян

Троян

Основно училище „Иван Хаджийски“

98.

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Васил Левски“

99.

Монтана

Берковица

Берковица

Второ основно училище „Христо Смирненски“

100.

Монтана

Вършец

Вършец

Средно училище „Иван Вазов“

101.

Монтана

Монтана

Монтана

Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Петър Богдан“

102.

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Васил Левски“

103.

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

104.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“

105.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Пазарджик

106.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт

107.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

108.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии

109.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Основно училище „Проф. Марин Дринов“

110.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Средно училище „Нешо Бончев“

111.

Перник

Перник

Перник

Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“

112.

Перник

Перник

Перник

Основно училище „Св. Иван Рилски“

113.

Перник

Перник

Перник

Природо-математическа гимназия „Христо
Смирненски“

114.

Перник

Перник

Перник

Професионална гимназия по икономика

115.

Перник

Радомир

Радомир

Техническа професионална гимназия „Никола
Йонков Вапцаров“

116.

Плевен

Белене

Белене

Основно училище „Васил Левски“

117.

Плевен

Долни Дъбник Долни Дъбник Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

118.

Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище „Васил Левски“

119.

Плевен

Плевен

Бохот

Основно училище „Антон Страшимиров“

120.

Плевен

Плевен

Плевен

Държ а вна фи на нсово - с т опа нск а г и м нази я
„Интелект“

121.

Плевен

Плевен

Плевен

Математическа гимназия „Гео Милев“

122.

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище „Иван Вазов“

123.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

124.

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Васил Левски“

125.

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Христо Проданов“

126.

Пловдив

„Марица“

Строево

Основно училище „Христо Смирненски“

127.

Пловдив

„Марица“

Труд

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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128.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“

129.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Васил Петлешков“

130.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Димитър Талев“

131.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Алеко Константинов“

132.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Гео Милев“

133.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Елин Пелин“

134.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Пенчо Славейков“

135.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Райна Княгиня“

136.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Тодор Каблешков“

137.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Яне Сандански“

138.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Професионална гимназия по електротехника
и електроника

139.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Димитър Матевски“

140.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Константин Величков“

141.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Пейо Яворов“

142.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. Софроний Врачански“

143.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

144.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“

145.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“

146.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частно средно училище „Дружба“

147.

Пловдив

Първомай

Първомай

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

148.

Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Ботев“

149.

Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Смирненски“

150.

Пловдив

„Родопи“

Брестовица

Основно училище „Христо Ботев“

151.

Пловдив

Сопот

Сопот

Професиона лна гимнази я „Ген. Вла димир
Заимов“

152.

Пловдив

Стамболийски Ново село

153.

Пловдив

Стамболийски Стамболийски Основно училище „Христо Ботев“

154.

Пловдив

Стамболийски Стамболийски Средно училище „Отец Паисий“

155.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Средно училище „Христо Смирненски“

156.

Разград

Лозница

Лозница

Средно училище „Христо Ботев“

157.

Разград

Лозница

Сейдол

Основно училище „Виделина“

158.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Васил Левски“

159.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“

160.

Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“

161.

Разград

Разград

Разград

Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Екзарх Йосиф“

162.

Разград

Разград

Разград

Средно училище „Христо Ботев“

163.

Русе

Русе

Русе

Основно училище „Иван Вазов“

164.

Русе

Русе

Русе

Основно училище „Любен Каравелов“

165.

Русе

Русе

Русе

Профилирана английска гимназия „Гео Милев“

166.

Русе

Русе

Русе

Средно училище с преподаване на немски език
„Фридрих Шилер“

167.

Силистра

Силистра

Силистра

Езикова гимназия „Пейо Яворов“

Основно училище „Христо Смирненски“
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168.

Силистра

Силистра

Силистра

Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“

169.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Средно училище „Иван Вазов“

170.

Сливен

Сливен

Желю войвода Основно училище „Д-р Петър Берон“

171.

Сливен

Сливен

Селиминово

Основно училище „Хаджи Димитър“

172.

Сливен

Сливен

Сливен

Национална художествена гимназия „Димитър
Добрович“

173.

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Панайот Хитов“

174.

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Димитър Петров“

175.

Сливен

Сливен

Сливен

Професионална гимназия по икономика „Проф.
д-р Димитър Табаков“

176.

Сливен

Сливен

Сливен

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“

177.

Сливен

Сливен

Сливен

Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“

178.

Сливен

Сливен

Сливен

Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян
Дамянов“

179.

Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище „Йордан Йовков“

180.

Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище „Константин Константинов“

181.

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Иван Вазов“

182.

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Юрий Гагарин“

183.

Софийска
област

Ботевград

Ботевград

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

184.

Софийска
област

Ботевград

Ботевград

Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“

185.

Софийска
област

Ботевград

Ботевград

Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

186.

Софийска
област

Ботевград

Скравена

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

187.

Софийска
област

Горна Малина Априлово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

188.

Софийска
област

Етрополе

Етрополе

Средно училище „Христо Ясенов“

189.

Софийска
област

Златица

Златица

Аграрно-техническа професионална гимназия

190.

Софийска
област

Златица

Златица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

191.

Софийска
област

Ихтиман

Вакарел

Основно училище „Христо Смирненски“

192.

Софийска
област

Копривщица

Копривщица

Средно училище „Любен Каравелов“

193.

Софийска
област

Мирково

Мирковo

Основно училище „Георги Бенковски“

194.

Софийска
област

Пирдоп

Пирдоп

Професионална гимназия по механоелектротехника

195.

Софийска
област

Правец

Правец

Основно училище „Васил Левски“

196.

Софийска
област

Правец

Правец

Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко
Константинов“
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197.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Основно училище „Митрополит Авксентий
Велешки“

198.

Софийска
област

Своге

Своге

Професионална гимназия „Велизар Пеев“

199.

Софийска
област

Челопеч

Челопеч

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

200.

София-град

Столична

Нови Искър

170. Средно училище „Васил Левски“

201.

София-град

Столична

София

104. Основно училище „Захари Стоянов“

202.

София-град

Столична

София

105. Средно училище „Атанас Далчев“

203.

София-град

Столична

София

108. Средно училище „Никола Беловеждов“

204.

София-град

Столична

София

11. Основно училище „Св. Пимен Зографски“

205.

София-град

Столична

София

120. Основно училище „Георги Сава Раковски“

206.

София-град

Столична

София

125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване
на чужди езици

207.

София-град

Столична

София

134. Средно училище „Димчо Дебелянов“

208.

София-град

Столична

София

136. Основно училище „Любен Каравелов“

209.

София-град

Столична

София

137. Средно училище „Ангел Кънчев“

210.

София-град

Столична

София

149. Средно училище „Иван Хаджийски“

211.

София-град

Столична

София

15. Средно училище „Адам Мицкевич“

212.

София-град

Столична

София

17. Средно училище „Дамян Груев“

213.

София-град

Столична

София

18. Средно училище „Уилям Гладстон“

214.

София-град

Столична

София

19. Средно училище „Елин Пелин“

215.

София-град

Столична

София

191. Основно училище „Отец Паисий“

216.

София-град

Столична

София

2. Средно училище „Акад. Емилиян Станев“

217.

София-град

Столична

София

20. Основно училище „Тодор Минков“

218.

София-град

Столична

София

202. Основно училище „Христо Ботев“

219.

София-град

Столична

София

32. Средно училище с изучаване на чужди
езици „Свети Климент Охридски“

220.

София-град

Столична

София

36. Средно училище „Максим Горки“

221.

София-град

Столична

София

38. Основно училище „Васил Априлов“

222.

София-град

Столична

София

40. Средно училище „Луи Пастьор“

223.

София-град

Столична

София

56. Средно училище „Проф. Константин Иречек“

224.

София-град

Столична

София

7. Средно училище „Св. Седмочисленици“

225.

София-град

Столична

София

78. Средно училище „Христо Смирненски“

226.

София-град

Столична

София

79. Средно училище „Индира Ганди“

227.

София-град

Столична

София

86. Основно училище „Св. Климент Охридски“

228.

София-град

Столична

София

90. Средно училище „Ген. Хосе де Сан Мартин“

229.

София-град

Столична

София

96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“

230.

София-град

Столична

София

97. Средно училище „Братя Миладинови“

231.

София-град

Столична

София

98. Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

232.

София-град

Столична

София

Американски колеж в София

233.

София-град

Столична

София

Втора английска езикова гимназия „Томас
Джеферсън“

234.

София-град

Столична

София

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“
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235.

София-град

Столична

София

Национална финансово-стопанска гимназия

236.

София-град

Столична

София

Национално средно училище „София“

237.

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по електротехника
и автоматика

238.

София-град

Столична

София

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов“

239.

София-град

Столична

София

Първа частна английска гимназия „Уилям
Шекспир“

240.

София-град

Столична

София

Първа частна математическа гимназия с профил
„Природо-математически“

241.

София-град

Столична

София

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

242.

София-град

Столична

София

Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“

243.

София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия „Банкер“

244.

София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия по икономика,
туризъм и информатика „Булпрогрес“

245.

София-град

Столична

София

Частна профилирана гимназия „Образователни
технологии“

246.

София-град

Столична

София

Частно начално училище „Питагор“

247.

София-град

Столична

София

Частно начално училище „Прогресивно образование“

248.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Азбуки“

249.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Джани Родари“

250.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Изгрев“

251.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Куест“

252.

София-град

Столична

София

Час т но основно у ч и л и ще „Образоват ел н и
технологии“

253.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Откривател“

254.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Петър Берон“

255.

София-град

Столична

София

Частно основно у чилище „Проф. Николай
Райнов“

256.

София-град

Столична

София

Частно основно училище „Светлина“

257.

София-град

Столична

София

Частно основно училище с изучаване на немски език „Веда“

258.

София-град

Столична

София

Частно средно езиково училище „Дрита“

259.

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Увекинд“

260.

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Евростар“

261.

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Рьорих“

262.

София-град

Столична

София

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“

263.

София-град

Столична

София

Частно средно училище по изкуства и чужди
езици „Артис“

264.

София-град

Столична

София

Частно средно училище с ранно чуждоезиково
обучение „ЕСПА“

265.

София-град

Столична

София

140. Средно училище „Иван Богоров“

266.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

Средно училище „Васил Левски“

267.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

268.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Начално училище „Димитър Благоев“
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Населено
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269.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище „Кирил Христов“

270.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Пето основно училище „Митьо Станев“

271.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Частно основно училище „Елин Пелин“

272.

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Любен Каравелов“

273.

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Свети Климент Охридски“

274.

Търговище

Търговище

Търговище

Първо средно училище „Св. Седмочисленици“

275.

Хасково

Димитровград Димитровград Основно училище „Пенчо Славейков“

276.

Хасково

Харманли

Харманли

Средно училище „Неофит Рилски“

277.

Хасково

Хасково

Хасково

Езикова гимназия „Професор доктор Асен
Златаров“

278.

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Св. Климент Охридски“

279.

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по дървообработване
и строителство „Цар Иван Асен II“

280.

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“

281.

Шумен

Върбица

Върбица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

282.

Шумен

Каспичан

Каспичан

Основно училище „Христо Ботев“

283.

Шумен

Никола
Козлево

Никола
Козлево

Средно училище „Цанко Б. Церковски“

284.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“

285.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Средно училище „Хан Исперих“

286.

Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Панайот Волов“

287.

Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Йоан Екзарх Български“

288.

Шумен

Шумен

Шумен

Трето основно училище „Димитър Благоев“

289.

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

290.
6841

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Профилирана гимназия „Васил Левски“

РЕШЕНИЕ № 477
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минера
ли – кварц-каолинова суровина, от находище
„Балабана“, у част ък „Източно гнездо“ и
участък „Западно гнездо“, разположено в зем
лищата на с. Полковник Таслаково, с. Грън
чарово и с. Секулово, община Дулово, област
Силистра, на „Каолин“ – ЕАД, гр. Сеново
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък
„Западно гнездо“, разположено в землищата
на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и
с. Секулово, община Дулово, област Силистра,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определ я концесионна площ с размер 2562 дка, която е индивидуализирана
с Координатите на точки от № 1 до № 7 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
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2.1. П лощ та на на ходище „Ба лабана“,
участък „Източно гнездо“ и участък „Западно
гнездо“, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1129 от 21 август 2009 г.,
както следва:
2.1.1. участък „Източно гнездо“ с площ
421,6 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 145 по външния контур
на запасите в координатна система „1970 г.“,
съгласно специализирана карта и координатен
регистър – неразделна част от концесионния
договор;
2.1.2. участък „Западно гнездо“ с площ
149,3 дка, индивидуализирана с Координатите на точки от № 1 до № 136 по външния
контур на запасите в координатна система
„1970 г.“, съгласно специализирана карта и
координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището, или на решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Каолин“ – ЕАД, гр. Сеново – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0215 от
30 ноември 2005 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 8.2.3, изготвени
съобразно мерките и условията от решението
по т. 4.1. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
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обекти, включително на горите и земите в
националните паркове, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страна и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
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7.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
7.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є, при условията и по реда
на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минера ли – к варц-каолинова су ровина, в
границите на находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварц-каолинова суровина;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
на ходище „Ба лаба на“, у час т ък „Изт оч но
гнездо“ и участък „Западно гнездо“, складиране, преработка, транспорт и продажба на
подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и по концесионния договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
8.2.1.6. не засяга води, водни обекти и съоръжения и не нарушава мерки от Плана за
управление на речните басейни 2016 – 2021 г.
за Дунавски район, свързани със запазване и
подобряване състоянието на повърхностните
и подземните води, както и не допуска риск
за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води при осъществяване
на дейностите по концесията;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобряване от министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на други
компетентни държавни органи, в срокове, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Русе, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по опазване на
околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и
допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества кварцкаолинова суровина и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, както и
при прекратяване на концесионния договор;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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8.2.9. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1
и 9.1.2;
8.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
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договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 9.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 59 400 лв.
и се предоставя не по-късно от 7 дни след
датата на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и
9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари
на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период, като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е среднопретеглената продажна цена за
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съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на базата на неконтролирани сделки между
несвързани лица, а при износ – не по-ниско
от минималната цена за съответния продукт
по данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и
полускъпоценни камъни – приложение № 3
към чл. 10 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство не
може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „а“ – кварцкаолинова суровина, и т. 4 от Методиката
по т. 10.3 – п ри ложен ие № 3 к ъм ч л. 10
о т наредбата по т. 10.3, Регламен т (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 45 000 тона/
шестмесечие добити подземни богатства, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство по т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5
се променят с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за определянето им.
10.7. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по
бюджета на Община Дулово част от извършеното концесионно плащане в размер на
50 на сто, без ДДС.
10.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализирането на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
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11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да п роведе п реговори и ск лючи
концесионния договор с „Каолин“ – ЕА Д,
гр. Сеново, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
прекратяването му.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Бала
бана“, участък „Източно гнездо“ и участък
„Западно гнездо“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4744465.0

9579285.3

2.

4744449.4

9581211.1

3.

4743311.7

9581322.4

4.

4743226.6

9580478.3

5.

4742928.2

9580428.2

6.

4742982.5

9580003.8

7.
6842

4743531.8

9579212.0

РЕШЕНИЕ № 478
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Шафкаа
лан“, разположено в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, на „Пътища и
мостове“ – ЕООД, гр. Варна
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
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богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Шафкаалан“, разположено в землището на с. Здравец, община
Аврен, област Варна, която се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
248,9 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Шафкаалан“ с
размер 240,9 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 10 по външния
контур на запасите в Координатна система
„1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Пътища
и мостове“ – ЕООД, гр. Варна – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 498
от 8 юли 2015 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ВА 129-ПР/2014 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Варна. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и съоръжения
за минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
и да спазва мерките за подобряване състоянието на водите и забраните и ограниченията
в Плана за управление на речните басейни
(ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Черноморския район;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
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7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци, в границите на
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Шафкаалан“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
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други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Варна, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването на измененията
и/или допълненията на цялостния проект с
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи, както и
при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
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7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или
при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4249 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясъци,
и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от Наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 6557 тона/
шестмесечие пясъци, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
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нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Аврен част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да п роведе п реговори и ск лючи
концесионния договор с „Пътища и мостове“ – ЕООД, гр. Варна, в срок до 6 месеца
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регист ър на граничните
точки на концесионната площ на находище
„Шафкаалан“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X

Y

1.

4675950.0

9627733.7

2.

4675960.8

9627984.1

3.

4675966.2

9628108.7

4.

4675802.6

9628180.9

5.

4675676.7

9628220.9

6.

4675586.2

9628240.6

7.

4675491.2

9627913.5

8.

4675510.6

9627759.1

9.

4675650.9

9627654.3

10.
6843

4675851.8

9627529.8
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
КОНВЕНЦИЯ

за Международната хидрографска органи
зация
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. – ДВ, бр. 28
от 2018 г. В сила за Република България от
11 май 2018 г.)
Държавите, страни по тази Конвенция,
Като имат предвид основаването на Международно хидрографско бюро през юни 1921 г.
с цел да се допринесе за безопасността и
улесняването на корабоплаването в цял свят
чрез подобряване на морските навигационни
карти и документи;
Като имат предвид, че Международната
хидрографска организация е компетентна
международна организация, както е посочено в Конвенцията на Организацията на
обединените нации по морско право, която
координира в световен мащаб установяването
на стандарти за съставянето на хидрографски
данни и предоставянето на хидрографски
услуги и която подпомага изграждането на
национален капацитет в областта на хидрографските услуги;
Като имат предвид, че концепцията за
Международната хидрографска организация е
тя да бъде официален световен хидрографски
орган, който да ангажира активното участие
на всички крайбрежни и заинтересовани
държави в повишаването на безопасността и
ефективността на корабоплаването и да подпомага опазването и устойчивото използване
на морската среда;
Като имат предвид, че мисията на Международната хидрографска организация е
с ъ зда ва нет о на глоба л на среда, в коя т о
държавите да предоставят адекватни и навременни хидрографски данни, продукти и
услуги и осигуряването на тяхната възможно
най-широка употреба; и
Желаейки да осъществяват на междуправителствена основа тяхното сътрудничество
в областта на хидрографията,
Се споразумяха за следното:
Член I
С настоящото учредяват Международна
хидрографска организация, наричана по-нататък „Организацията“, чието седалище ще
се намира в Монако.
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Член II
Организацията ще има консултативно-техническа функция. Целта на Организацията
ще бъде:
(a) Да насърчи използването на хидрографията за осигуряване на безопасността на
корабоплаването и за всички други морски
цели и да повиши глобалната осведоменост
за значимостта на хидрографията.
(б) Да се подобри географският обхват,
наличието и качеството на хидрографски
данни, информация, продукти и услуги и да
се улесни достъпът до такива данни, информация, продукти и услуги.
(в) Да се подобрят в световен мащаб способностите, капацитетът, обучението, науката
и техниките в областта на хидрографията.
(г) Да се спомогне за установяването и
ускореното разработване на международни
стандарти за хидрографските данни, информация, продукти, услуги и техники и за постигането на еднаквост при тяхното прилагане
във възможно най-голяма степен.
(д) Да се предоставят компетентни и навременни насоки по всякакви хидрографски
въпроси на държавите и международните
организации.
(е) Да се обезпечи координирането на
хидрографските дейности между Държавитечленки, и
(ж) Да се засили сътрудничеството в областта на хидрографските дейности между
Държавите-членки на регионална основа.
Член III
Държавите – членки на Организацията, са
държавите, които са страни по настоящата
Конвенция.
Член IV
Организацията се състои от:
(а) Асамблея.
(б) Съвет.
(в) Финансов комитет.
(г) Секретариат, и
(д) други спомагателни органи.
Член V
(а) Асамблеята е главният орган и притежава всички права и правомощия на Организацията, освен ако не е регламентирано
друго в Конвенцията или ако Асамблеята не
е делегирала правомощия на други органи.
(б) В състава на Асамблеята влизат всички
Държави-членки.
(в) Асамблеята организира редовни сесии
веднъж на всеки три години. Извънредни
сесии на Асамблеята могат да бъдат свикани
по искане на някоя Държава-членка или на
Съвета, или на Генералния секретар с одобрението на мнозинството от Държавите-членки.
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(г) Кворум за свикване на срещи на Асамблеята се образува с мнозинство на Държавите-членки.
(д) Функциите на Асамблеята са:
(i) да избира своя президент и вицепрезидент;
(ii) да определя своите процедурни правила и тези на Съвета, Финансовия комитет и
всеки спомагателен орган на Организацията;
(iii) в съответствие с Общия регламент да
избира Генералния секретар и Директорите и
да определя условията, срока и изискванията
на назначението им;
(iv) да създава спомагателни органи;
(v) да взема решения относно цялостната
политика, стратегията и работната програма
на Организацията;
(vi) да разглежда докладите, представени
є от Съвета;
(vii) да разглежда всички съображения и
препоръки, изложени є от Държавите-членки,
Съвета или Генералния секретар;
(viii) да взема решения относно всички
предложения, отправени є от Държавитечленки, Съвета или Генералния секретар;
(ix) да проверява разходите, да одобрява
финансовите отчети и да определя финансовата рамка на Организацията;
(x) да одобрява тригодишния бюджет на
Организацията;
(xi) да взема решения относно оперативната
дейност и услуги;
(xii) да взема решения по всякакви други
въпроси от компетентността на Организацията; и
(xiii) когато е целесъобразно и необходимо,
да делегира отговорности на Съвета.
Член VI
(а) Съветът се състои от една четвърт, но не
по-малко от тридесет, от Държавите-членки,
като първите две трети от тях се определят на
регионален принцип, а останалата една трета – въз основа на хидрографските интереси,
което се регламентира в Общия регламент.
(б) Редът за съставяне на Съвета се определя в Общия регламент.
(в) Членовете на Съвета заемат своите
постове до края на следващата редовна сесия
на Асамблеята.
(г) Две трети от членовете на Съвета образуват кворум.
(д) Съветът се свиква най-малко веднъж
годишно.
(е) Държави-членки, които не са членове
на Съвета, могат да участват в срещите на
Съвета, но нямат право на глас.
(ж) Функциите на Съвета са:
(i) да избира своя председател и заместник-председател, всеки от които заема своя
пост до края на следващата редовна сесия на
Асамблеята;
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(ii) да упражнява правомощията и отговорностите, които са му делегирани от
Асамблеята;
(iii) в периода между сесиите на Асамблеята
да координира дейностите на Организацията в
рамките на стратегията, работната програма и
финансовата рамка, утвърдени от Асамблеята;
(iv) за всяка редовна сесия на Асамблеята
да изготвя доклад за извършената от Организацията работа;
(v) да изготвя с подкрепата на Генералния
секретар предложения относно цялостната
стратегия и работната програма, които се
приемат от Асамблеята;
(vi) да разглежда финансовите отчети и
проектобюджета, изготвени от Генералния
секретар, и да ги предоставя за одобрение
на Асамблеята заедно със своите коментари
и препоръки относно разпределението на
разходите за програмните дейности;
(vii) да разглежда направени от спомагателните органи предложения и да ги представя:
· пред Асамблеята за всички въпроси, по
които решение се взема от Асамблеята;
· обратно на спомагателния орган, когато
счете за необходимо; или
· пред Държавите-членки за одобрение
чрез кореспонденция (неприсъствено);
(viii) да представя на Асамблеята предложения за създаването на спомагателни органи; и
(ix) да разглежда проектоспоразумения
между Организацията и други организации и
да ги представя на Асамблеята за одобрение.
Член VII
(а) Във Финансовия съвет могат да участват всички Държави-членки. Всяка Държавачленка има право на един глас.
(б) Финансовият комитет обикновено се
свиква в рамките на всяка редовна сесия на
Асамблеята, но когато е целесъобразно, могат
да се свикат и допълнителни сесии.
(в) Функциите на Финансовия комитет
са да разглежда финансовите отчети, проектобюджета и административните отчети,
подготвени от Генералния секретар, и да
представя на Асамблеята своите коментари
и препоръки по тях.
(г) Финансови ят комитет избира свой
председател и заместник-председател.
Член VIII
(а) Секретариатът се състои от Генерален
секретар, Директори, както и друг персонал
съобразно нуждите на Организацията.
(б) Генералният секретар поддържа цялата
документация, необходима за ефективното
изпълнение на функциите на Организацията,
и подготвя, събира и разпространява всякакви
документи, които са необходими за нейната
работа.
(в) Генералният секретар е главното административно длъжностно лице в Организацията.
(г) Генералният секретар:

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

(i) подготвя и предава на Финансовия
комитет и на Съвета финансовите отчети за
всяка година и проектобюджет за три години
с отделни калкулации за всяка година; и
(ii) предоставя постоянно на Държавитечленки информация относно дейността на
Организацията.
(д) Генералният секретар приема да изпълнява всички други функции, които могат да
му бъдат възложени по силата на Конвенцията
от Асамблеята или от Съвета.
(е) При изпълнение на своите задължения
Генералният секретар, Директорите и персоналът не търсят и не получават инструкции от
никоя Държава-членка или орган, външен за
Организацията. Те се въздържат от всякакви
действия, които може да са несъвместими с
техния статут на служители на международна
организация. Всеки член от своя страна се
задължава да уважава изключително международния характер на отговорностите на
Генералния секретар, на Директорите и на
персонала и да не се опитва да им влияе при
изпълнение на техните задължения.
Член IX
Ако не може да се постигне единодушие,
за вземане на решенията се прилагат следните
разпоредби:
(а) Освен ако не е регламентирано друго
в Конвенцията, всяка Държава-членка има
право на един глас.
(б) При избора на Генералния секретар и
Директорите всяка Държава-членка има право
на определен брой гласове в съответствие с
общия тонаж на своя флот.
(в) Освен ако не е регламентирано друго
в Конвенцията, решенията се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и гласуващи Държави-членки, а ако
е налице равенство на гласовете, решаващ
глас има Председателят.
(г) Решения по въпроси, свързани с политиката и финансите на Организацията,
включително с внасянето на изменения в Общия и във Финансовия регламент, се вземат
с мнозинство от две трети от гласовете на
присъстващите и гласуващи Държави-членки.
(д) За целите на букви „в“ и „г“ от настоящия член и буква „б“ от член XXI по-долу
фразата „присъстващите и гласуващи Държави-членки“ означава „Държавите-членки,
които присъстват и излъчват положителен
или отрицателен глас“. Държави-членки, които се въздържат от гласуване, се считат за
„негласуващи“.
(е) При представяне на Държавите-членки
на предложения за одобрение съгласно член
VI (ж) (vii) решението се взема с мнозинство
от гласовете на гласувалите Държави-членки,
като не по-малко от една трета от всички
Държави-членки трябва да са излъчили положителни гласове.
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Член Х
Организацията може да си сътрудничи по
въпроси от нейната компетентност с други
международни организации, чиито интереси
и дейности имат отношение към целите на
Организацията.
Член ХI
Функционирането на Организацията е
подробно регламентирано в Общия и във
Финансовия регламент, които са приложени
към настоящата Конвенция, но не съставляват
неразделна част от нея. В случай на несъответствие между настоящата Конвенция и
Общия и Финансовия регламент предимство
има Конвенцията.
Член XII
Официалните езици на Организацията са
английският и френският.
Член XIII
Организацията има юридическа правосубектност. На територията на всяка от Държавите-членки, според договореностите със
съответната държава, Организацията се ползва
с такива привилегии и имунитет, каквито
са необходими за упражняване на нейните
функции и постигане на нейните цели.
Член XIV
Разходите, необходими за функционирането
на Организацията, се покриват с постъпленията:
(а) от редовните годишни вноски на всяка
Държава-членка, чиито размери се определят
съобразно общия тонаж на техния флот; и
(б) от дарения, завещания, субсидии и други източници с одобрението на Асамблеята.
Член XV
При забава в плащането на дължим членски
внос в продължение на две години съответната
Държава-членка се лишава от всички права
на глас и привилегии, предоставени на Държавите-членки по силата на Конвенцията и
Регламентите, докато не бъдат платени всички
просрочени вноски.
Член XVI
(a) Правителството на Негова светлост
принца на Монако ще изпълнява функциите
на депозитар.
(б) Оригиналът на настоящата Конвенция
ще се съхранява от правителството депозитар, който изпраща надлежно заверено копие
от Конвенцията до всяка от подписалите и
присъединили се към нея държави.
(в) Правителството депозитар:
(i) уведомява Генералния секретар и всички
Държави-членки относно получените от него
заявления за присъединяване от Държавите
съгласно член XX (б); и
(ii) у ведом ява Генера л ни я сек ретар и
всички подписали и присъединили се към
Конвенцията държави относно:
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· всяко подписване и депозиране на всеки
ратификационен документ или документ за
приемане, одобряване или присъединяване
към Конвенцията, както и относно датата на
тяхното извършване;
· датата, на която настоящата Конвенция
или някое нейно изменение влиза в сила; и
· депозирането на всеки документ за денонсиране на тази Конвенция, както и за
датата на неговото получаване и влизането
му в сила.
Веднага след влизане в сила всяко изменение на настоящата Конвенция се обнародва
при правителството депозитар и се регистрира
в Секретариата на Организацията на обединените нации в съответствие с член 102 от
Устава на ООН.
Член XVII
Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящата Конвенция, който не
е уреден чрез преговори или чрез посредничеството на Генералния секретар на Организацията, по искане на някоя от страните по
спора, се отнася за разрешаване до арбитър,
определен от Председателя на Международния съд.
Член XVIII1
(1) Настоящата Конвенция ще бъде открита
за подписване от всяко правителство, което
участва в дейността на Бюрото, в Монако от
3 май 1967 г., а след това в посолството на
Княжество Монако в Париж от 1 юни до 31
декември 1967 г.
(2) Правителствата, посочени в параграф
(1) по-горе, могат да станат страни по настоящата Конвенция чрез:
(a) подпис без условие за ратифициране
или утвърждаване; или
(б) подпис при условие за ратифициране
или утвърждаване, последван от депозиране на
документ за ратифициране или утвърждаване.
(3) Документите за ратифициране или
утвърждаване се предават на посолството на
Княжество Монако в Париж за депозиране
в архива на правителството на Княжество
Монако.
(4) Правителството на Княжество Монако
уведомява правителствата, посочени в параграф (1) по-горе, и Председателя на Ръководния
комитет за всяко подписване и депозиране на
всеки ратификационен документ или документ
за утвърждаване.
Член XIX2
(1) Настоящата Конвенция влиза в сила
три месеца след датата, на която съгласно
разпоредбите на член XVIII, алинея 2, двадесет
и осем държави са станали страни по нея.
1
2

Историческа клауза.
Историческа клауза.
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(2) Правителството на Княжество Монако
уведомява всички подписали Конвенцията
Държави и Председателя на Ръководния комитет за датата на влизане в сила.
Член XX
(a) Настоящата Конвенция е открита за
присъединяване за всички Държави, които
членуват в Организацията на обединените
нации. Настоящата Конвенция влиза в сила
за всяка присъединила се към нея Държава от
датата, на която тя е депозирала своя документ
за присъединяване при правителството депозитар, което уведомява Генералния секретар
и всички Държави-членки.
(б) Държава, която не е член на Организацията на обединените нации, може да
се присъедини към Конвенцията, след като
заяви това пред правителството депозитар
и след одобрение на нейната кандидатура с
мнозинство от две трети от Държавите-членки. Настоящата Конвенция влиза в сила за
така присъединилата се Държава от датата,
на която тя е депозирала своя документ за
присъединяване при правителството депозитар, което уведомява Генералния секретар и
всички Държави-членки.
Член XXI
(a) Всяка Държава-членка може да предложи изменения към настоящата Конвенция.
Текстовете на предложените изменения към
Конвенцията се изпращат на Генералния
секретар най-малко шест месеца преди тяхното разглеждане на предстоящата сесия на
Асамблеята.
(б) Предложените изменения се разглеждат и приемат от Асамблеята с мнозинство
от две трети от гласовете на присъстващите
и гласуващи Държави-членки. Генералният
секретар на Организацията депозира всяко
предложено изменение, което е одобрено от
Асамблеята, при правителството депозитар,
което изпраща копие от изменението на всички
Държави-членки.
(в) Всяко изменение влиза в сила за всички
Държави-членки три месеца след получаване
при правителството депозитар на уведомления за неговото приемане от две трети от
Държавите-членки.
Член XXII
След изтичане на срок от пет години от
влизането є в сила всяка Договаряща страна
може да денонсира настоящата Конвенция
чрез връчване на съобщение за денонсиране
до правителството депозитар най-малко една
година предварително. Денонсирането влиза в
сила на 1 януари от годината, следваща изтичането на срока на предизвестието, и води до
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прекратяване на всички права и привилегии,
произтичащи от членството на държавата в
Организацията.
Член XXIII3
След влизането є в сила настоящата Конвенция се регистрира от правителството на
Княжество Монако в Секретариата на Организацията на обединените нации в съответствие
с член 102 от Устава на ООН.
Забележка. Виж Приложение А.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени от техните правителства за тази цел, подписаха тази Конвенция.
Изготвена в Монако на трети май хиляда
деветстотин и шестдесет и седма година в
единствен екземпляр на английски и френски
език, като двата текста са еднакво автентични, който ще бъде депозиран в архивите
на правителството на Княжество Монако,
което изпраща надлежно заверено копие от
Конвенцията до всяка от подписалите и присъединилите се към нея правителства и до
Председателя на Ръководния комитет.
Приложение А
към Конвенцията за МХО
СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОН
ВЕНЦИЯТА ЗА МХО И ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ
В СЕКРЕТАРИАТА НА ООН
Сертификат за регистрация № 16427
Генералният секретар на Организацията на
обединените нации с настоящото удостоверява, че
Правителството на Княжество Монако регистрира в Секретариата в съответствие с член 102 от
Устава на Организацията на обединените нации
Конвенцията за Международната хидрографска
организация (с Общия регламент), подписана в
Монако на 3 май 1967 г.
Регистрацията е извършена на 22 септември
1970 г. под номер 10764.
Издадено в Ню Йорк на 25 януари 1971 г.
До Правителството
на Княжество Монако

За Генералния секретар
(положен подпис –
не се чете)

Член 102 от Устава на Организацията на обединените нации
1. Всеки договор и всяко международно споразумение, сключени от който и да е член на организацията, след влизането на настоящия устав
в сила трябва колкото е възможно по-скоро да
бъдат регистрирани в Секретариата и обнародвани от него.
2. Никоя страна в такъв договор или международно споразумение, нерегистрирани съобразно
разпоредбите на параграф 1 от настоящия член,
не може да се позове на този договор или споразумение пред който и да е орган на Организацията
на обединените нации.
3
Историческа клауза.
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по програмата за страната 2018 – 2022 г. меж
ду правителството на Република България и
Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
(Одобрен с Решение № 335 от 21 май 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 12 юни 2018 г.)
РАМК А
Правителството на Република България, наричано по-долу „Правителството“, и Детският
фонд на ООН, наричан по-долу „УНИЦЕФ“,
са постигнали взаимно съгласие относно
съдържанието на Плана за действие по Програмата в страната (наричан по-долу „Плана
за действие“) и описаните отговорности за
изпълнението на Програмата за страната; и
Като укрепват своето взаимно съгласие и
сътрудничество за изпълнение на Конвенцията
на ООН за правата на детето;
Като надграждат върху натрупания опит
и отчетения напредък при изпълнението на
предишната програма за сътрудничество;
Като навлизат в нов период на сътрудничество от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2022 г.;
Като за явяват, че тези отговорности
ще бъдат изпълнени в дух на приятелство и
сътрудничество,
се договориха за следното:
ЧАСТ I. ОСНОВА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
1. Основното споразумение за сътрудничество, подписано между Правителството на
Република България и УНИЦЕФ на 8 ноември
2004 г., поставя основата на взаимоотношенията между Правителството и УНИЦЕФ.
Планът за действие по програмата за страната,
който обхваща периода от 1 януари 2018 г.
до 31 декември 2022 г., следва да се тълкува
и изпълнява в съответствие с Основното
споразумение за сътрудничество. Програмите и проектите, описани тук, са договорени
съвместно от Правителството и УНИЦЕФ.
Настоящият План за действие по програмата
за страната се състои от 9 части, в които са
описани общите политики, приоритети, цели и
задачи, стратегии, управленски отговорности и
ангажименти на Правителството и УНИЦЕФ.
ЧАСТ II. ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И
ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2. България, която е член на Европейския
съюз от 2007 г., е страна със среден към висок
доход и население от 7,15 милиона през 2015 г.,
1,19 милиона от които (16,6 %) деца1. Съгласно
последните статистически данни от преброяването на населението (2011 г.) основните
1
Национален статистически институт, http://
www.nsi.bg/bg.
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етнически групи са: българи 84,8 %, турци
8,8 % и роми 4,9 %. С индекс на човешкото
развитие от 0.782 България попада в категорията с висока степен на човешкото развитие,
на 59-о място от 188 страни и територии.
3. Въпросите, свързани с децата, продължават да заемат челно място в националния
дневен ред и с подкрепата на УНИЦЕФ и
други партньори бе постигнат значителен
напредък в ключови области, по-специално в
деинституционализацията на децата, ранното
детско развитие (РДР), предучилищното и
училищното образование, както и достъпа до
правосъдие. България също така предоставя
все повече техническа помощ на други страни за насърчаване правата на децата, като
споделя своите знания и опит посредством
хоризонтално сътрудничество.
4. Правителството запазва макроикономическата стабилност, докато страната се стреми
да достигне стандартите на Европейския съюз
(ЕС) по отношение на социалното и икономическото развитие и социалното сближаване.
Доходът на глава от населението е 47 % от
средния за ЕС и е най-ниският в ЕС 2 . Основно предизвикателство продължава да бъде
разминаването между основното население и
някои уязвими групи. Коефициентът на Джини
на стойност 37 (след социални трансфери) е
сред най-високите в ЕС, което е показател за
значително неравенство в доходите 3.
5. Около половината от децата в България
(43,7 % 4 , или 527 200 5 деца) живеят в риск от
бедност или социално изключване. Деца в
особено уязвимо положение и маргинализация
са тези, които живеят в бедни домакинства,
в семейства с повече от три деца или само
с един родител, деца от ромски и турски
етнически общности, такива, които не посещават училище, деца с увреждания, деца от
мигрантски или бежански семейства (особено
непридружени и разделени от семействата
деца) и деца, настанени в резидентна грижа.
6. През последните 14 години детската
смъртност (6,6 на 1000 живородени деца за
2015 г.6) е намаляла почти наполовина, но
все още е два пъти по-висока в сравнение
със средната стойност за ЕС, а в някои части
на страната нивото на детската смъртност
е почти три пъти над средното за страната.
Въпреки че неонаталната смъртност (4 на
1000 живородени деца за 2015 г.) е намаляла
2
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_
and_price_level_indices.
3
http://www.nsi.bg/en/content/8294/poverty-andsocial-inclusion-indicators-national-level.
4
Статистика на ЕС за доходите и условията
на живот.
5
http://www.nsi.bg/en/content/8294/poverty-andsocial-inclusion-indicators-national-level.
6
http://www.nsi.bg/en/content/6635/infant-deathsunder-1-year-age-districts-and-sex.
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трайно, тя продължава да е по-висока от
средните стойности за ЕС (2,5 на 1000 живородени деца7).
7. 9,5 % от живородените деца са родени
от подрастващи момичета и млади жени под
20-годишна възраст, като в някои региони
процентът е още по-висок 8 . Основните фактори по отношение на ранните бременности са
свързани с ранно начало на сексуален живот
и рисково поведение на подрастващите 9. Основните пречки са недостатъчно сексуално и
здравно образование в училище и липсата на
информация за наличните услуги за сексуално и репродуктивно здраве за младите хора.
8. През последните няколко години бяха
положени значителни усилия за подобряване
на здравето и развитието на децата в ранна
възраст. В националните стратегии и политики
за здравеопазване и деинституционализация
бяха включени нови мерки. В цялата страна
се създадоха услуги за ранно детско развитие, насочени към подкрепа на родителите и
семейно консултиране, ранна интервенция,
включване на децата с увреждания в пред
училищното образование, насърчаване на
здравето и ранното образование и грижа.
9. Общественото образование в България е
безплатно, като българското законодателство
предвижда задължително предучилищно образование от петгодишна възраст. Процентът
записани деца в предучилищно образование
достига 90, но под 80 % от децата на възраст
три и четири години посещават детска градина10. Процентът на записани деца в начално
образование е 93,2 %, в прогимназиален етап
на основната образователна степен – 78,3 %,
а в гимназиален етап на средно образование – 81,5 %11. Всяка година около хиляда
деца на училищна възраст не се записват в
училище, като през учебната 2014 – 2015 г.
около 14 500 деца са напуснали началния или
прогимназиалния етап на основното образование. Учебните резултати също са далеч от
очакванията, като България е на 45-о място
от 72 страни, които взеха участие в Програмата за международно оценяване на ученици
(PISA) с над 40 % от децата, които не покриват
основното ниво на грамотност. България има
и едно от най-ниските нива на инвестиции в
образованието в ЕС – 4,1 % БВП (2014 г.)12 .
10. Запазват се неравенствата и етническите различия: 45 % от ромските деца не
посещават предучилищно образование, а 15 %

не посещават училище13. Счита се също така,
че едва около половината от децата с увреждания са интегрирани в общообразователната
система, като около 8000 деца с увреждания
не посещават училище14. Основните пречки за
достъпа до образование са свързани с бедност
и невъзможност да се заплащат свързаните с
образованието допълнителни разходи, ниското
ниво на образование на родителите, здравословни проблеми, както и недобро владеене на
български език, стереотипи и предразсъдъци.
11. България е постигнала впечатляващ
напредък в реформата на грижата за деца и
в гарантиране правото на детето да живее
в грижовна и подкрепяща семейна среда.
Броят на децата в институции от стария тип
е намалял значително: от 7587 през 2010 г.
до 1232 през юни 2016 г.15. В резултат на
амбициозната Национална стратегия „Визия
за деинституционализация на децата в Република България“ всички институции за деца
с умствени увреждания и почти половината
институции за деца до три години са затворени. Този напредък бе възможен благодарение
на създаването на голяма мрежа от приемни
семейства и центрове за настаняване от семеен
тип за деца. Една трета от децата в приемна
грижа (766 от 2312 към септември 2015 г.) са
под три години, а над 6000 деца са настанени
при роднини и близки16.
12. Независимо от този напредък всяка
година много деца продължават да бъдат
разделяни от семействата си. Децата от маргинализирани общности и тези с увреждания
са с най-висок риск да бъдат разделени от
семействата си. Основните причини са липсата на качествени услуги за деца и недостатъчни ресурси за подкрепа на семействата.
Други фактори, които водят до разделяне на
деца от семействата им, включват стигма
и предразсъдъци, ранни бременности, а в
някои ромски общности – и детски бракове.
Актуализираният План за действие от 2016 г.
за изпълнение на Националната стратегия
„Визия за деинституционализация на децата
в Република България“ ясно набелязва пътя
напред за продължаване на реформата в
грижата за деца, като поставя силен акцент
върху превенцията на разделянето на деца от
семействата им.
13. След приемане на Закона за закрила
на детето през 2000 г. Българи я изгради
система за закрила на детето, която работи

Годишен доклад за състоянието на здравето
на гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 2015 г.,
достъпен на: http:// www.mh.government.bg.
8
http://www.nsi.bg/en/content/6617/births.
9
Поведение и здраве при деца в училищна
възраст 2013/2014. Виж www.hbsc.org.
10
Национален статистически институт (НСИ).
11
НСИ.
12
Евростат.

Положението на ромите в 11 държави – членки на ЕС – резултати от изследването, Агенция
на ЕС за основите права, 2012.
14
Оценка въз основа на данни от Агенцията за социално подпомагане и базата данни
TransMONEE.
15
http://w w w.asp.government.bg /web/guest/
godisen-otcet.
16
http://w w w.asp.government.bg /web/guest/
godisen-otcet.
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и по превенция, идентификация и реакция
при случаи на насилие над деца. Телесното
наказание е забранено в Закона за закрила на
детето, Семейния кодекс (2009) и Закона за
предучилищното и училищното образование
(2015). През февруари 2017 г. Министерският
съвет одобри Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца,
но насилието над деца продължава да бъде
сериозен проблем. Неотдавнашни изследвания посочват, че определящите фактори
са високите нива на обществена търпимост
и приемане на насилието, както и слабото
разбиране на някои нови форми на насилие,
като сексуална онлайн злоупотреба и експлоатация на деца. Почти 68 % от родителите
приемат използването на „насилие в разумни
граници“ като средство за дисциплина17, като
в същото време има само няколко програми в
страната за подкрепа на родители за използване на ненасилствени възпитателни мерки.
През 2015 г. отделите за закрила на детето са
получили 3741 сигнала за насилие над деца
и са отворили 957 случая след проверка. Регистрираните случаи касаят основно тежки
форми на насилие в семейството.
14. Въпреки че от 2011 г. правителството полага значителни усилия да въведе съвременна
система за детско правосъдие, правната рамка
все още не е в съответствие с Конвенцията на
ООН за правата на детето и международните
стандарти в тази област. Проектът на Закон
за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на
непълнолетни лица, както и предложенията
за изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които все
още не са одобрени, представляват основен
пробив в замяната на наказателния подход
със социални образователни интервенции,
базирани на индивидуалните нужди на подрастващите. Приемането на този закон ще
бъде важна първа стъпка за гарантиране на
справедлив достъп на децата до правосъдие
в страната, като в същото време правораздавателната система въвежда нови практики
за превенция на повторната виктимизация
на деца – жертви и свидетели на престъпления. Пълното прилагане на международните
стандарти, свързани с третирането на деца
в правораздавателната система, обаче ще
изисква изменения в няколко нормативни и
поднормативни акта, за да се гарантира, че
най-добрите интереси на детето са от първо
степенно значение и че се зачита правото на
детето да бъде изслушано във всяко съдебно
или административно производство.
15. Други положителни развития са участието на омбудсмана в процеса на наблюдение
на положението на уязвими деца, подобреният
капацитет на НПО за докладване в областта на
17

НЦИОМ, 2012.
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правата на детето, както и информационната
система, въведена неотдавна от Агенцията за
социално подпомагане, която се очаква да
доведе до подобряване на събирането на данни
за закрила на децата. За да се превъзмогнат
лишенията, пред които са изправени децата
и семействата в неравностойно положение,
и да се намалят неравенствата, следва да се
преодолеят няколко пречки, включително
оскъдните дезагрегирани данни, липсата на
единни методи за събиране и анализ на информация, както и продължаващите пропуски в
националната система за наблюдение на деца.
16. Осведомеността за правата на детето
сред българската общественост трябва да се
повиши. Медиите продължават да бъдат основно средство за комуникация, застъпничество
и мобилизиране на ресурси за подкрепа за
правата на децата. Докато както традиционните, така и социалните медии имат огромен
потенциал за насърчаване на промени в социалните норми, нагласите и поведението,
то зачитането на основни етични принципи
в отразяването на въпроси, свързани с деца,
п род ъ л ж а ва да б ъде п ред изви к ат елс т во.
Необходимо е подобрение в отразяването и
професионализъм, когато става въпрос за деца
в най-неравностойно положение и уязвими
деца, за да се засили ролята на медиите при
формиране на общественото мнение и възпитаване на съобразени с децата социални норми.
Друго предизвикателство е недостатъчното
присъствие на деца и младежи в медиите.
17. Постигнатите резултати в рамките на
настоящото партньорството между българското правителство и УНИЦЕФ намериха добър
отзвук сред обществеността, доказателство за
което е и нарастващият брой физически лица
и корпоративни партньори, които подкрепят
осъществяването на правата на детето в
страната. В периода 2013 – 2016 г. над 80 000
физически лица и 700 компании подпомогнаха
програми, подкрепени от УНИЦЕФ. Някои
стратегически корпоративни партньорства са
признати като най-добра практика за интегриран корпоративен ангажимент и корпоративна
социална отговорност както в България, така
и по света.
18. Българското правителство играе активна роля за насърчаване правата на детето в
международен план като член на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (2013 – 2015) и негов
заместник-председател (2014), както и съучредител на Групата на приятелите на децата и
Целите за устойчиво развитие в ООН. Страната
постави правата на децата в центъра на своето
председателство на Комитета на министрите
на Съвета на Европа, като акцентира върху
Стратегията за правата на децата, която беше
приета в София през април 2016 г. Правителството също така даде своя най-голям принос
по линия на двустранното сътрудничество
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към УНИЦЕФ в Грузия за проект, свързан
с децата с увреждания. УНИЦЕФ подкрепи
споделянето на добри практики от България
и хоризонталното сътрудничество в областта
на реформата на грижите за деца, ранното
детско развитие, образованието и младежите
с няколко страни от региона.
19. България е уязвима по отношение на
природни бедствия, като наводнения, обилни
снеговалежи, които изолират населението
в планинските райони, и сеизмична дейност. Потенциалното въздействие върху деца
и семейства варира от щети за домакинствата
и увреждане на имуществото до човешки
жертви. Правителството има капацитет да
реагира, както и достъп до значителна финансова подкрепа от ЕС в извънредни ситуации,
но е необходимо да се въведе подход, който е
адаптиран към детето и въпросите на пола,
в готовността и реакциите. От 2013 г. страната приема нарастващ брой лица, търсещи
убежище. През 2016 г. 19 418 мигранти и бежанци са кандидатствали за международна
закрила, от които приблизително 30 % са
деца, включително непридружени и разделени от семействата деца18 . Правителството
значително подобри условията в приемните
центрове и задоволяването на основните нужди
на търсещите убежище, като подслон, храна
и медицински грижи. УНИЦЕФ предостави
подкрепа на националните партньори за посрещане нуждите на децата и подобряване
закрилата на непридружените и разделените
от семействата деца.
ЧАСТ III. ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Обосновка на програмата
20. Като надгражда резултатите от досегашното сътрудничество, общата цел на Програмата е да подкрепи усилията на България
да гарантира, че всички деца и подрастващи
в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата
си и развиват своя пълен потенциал в едно
приобщаващо и закрилящо общество в съответствие с Конвенцията за правата на детето и
препоръките на Комитета за правата на детето.
Партньорството със страната ще се ръководи
също така от двете Конвенции за премахване
на всички форми на дискриминация срещу
жените и за правата на хората с увреждания,
както и от Стратегическия план на УНИЦЕФ
за 2018 – 2021. То ще допринесе за постигане
на Целите за устойчиво развитие, Стратегията
за правата на детето на Съвета на Европа
(2016 – 2021) и препоръката на Европейската
комисия „Инвестиране в децата: прекъсване
на цикъла на неравностойното положение“.
Партньорството със ст раната е напълно
съгласувано с националните приоритети и
ще подкрепи усилията на правителството за
18

Държавна агенция за бежанците.
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изграждане на приобщаващо общество, както е описано в Стратегията „Европа 2020“.
Партньорството със страната ще продължи
да акцентира върху равнопоставеността с оглед достигане до децата в най-неравностойно
положение. Благосъстоянието и равните възможности на децата ще се подобряват чрез
насърчаване на междусекторно сътрудничество и интегрирани социални услуги. Това ще
допринесе и за разработване на иновативни
подходи, оползотворяване на ресурси и експертни познания, укрепване на хоризонталното сътрудничество и Официалната помощ
за развитие при максимално използване на
потенциала на България като член на ЕС за
подкрепа и насърчаване на правата на детето
в глобален план.
Програмни приоритети
21. Следните четири компонента на Програмата са съобразени с препоръките от годишните прегледи с националните партньори
и средносрочния преглед на Програмата от
2015 г., включително чрез национална консултация със 7000 момичета и момчета:
А. Ранно детско развитие и система за пуб
лична грижа за деца
22. Като надгражда постигнатите резултати в областта на ранното детско развитие,
Партньорството със страната ще подкрепи
разработването, прилагането и мониторинга
на национални политики така, че да се гарантира цялостна подкрепа за ранното детско
развитие на децата в най-неравностойно положение. Това включва дейности за укрепване
на капацитета на лицата, полагащи грижи
за децата, за осигуряването на подкрепяща
пълноценното развитие на детето грижа,
за повишаване разбирането за социалното,
емоционалното и познавателното развитие на
детето и за насърчаване на по-голямо търсене
на услуги за РДР. В тясно сътрудничество с
Министерството на образованието и науката,
Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика
УНИЦЕФ ще подкрепи законодателни промени, институционални механизми, финансиране
и засилена координация за преодоляване на
неравенствата в достъпа до качествени услуги
за РДР за всички деца. За постигане на добри
резултати от съществено значение е също така
да се адресират вредните практики и да се
насърчи позитивното родителство, ранното
идентифициране на деца в риск от проблеми
в развитието, както и идентифицирането на
деца, изложени на неглижиране, насилие или
злоупотреба.
23. В съответствие с Националната здравна
стратегия 2014 – 2020 ще се засили капацитетът на системата на здравеопазване, за да
се подпомогнат децата да развият своя пълен
потенциал през първите три години от живота
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си. УНИЦЕФ ще работи съвместно с Министерството на здравеопазването за гарантиране, че регулаторната рамка и съответните
насоки включват системно проследяване и
подкрепа за развитието на малките деца. Ще
продължи сътрудничеството за развиване на
патронажните грижи посредством валидиране,
остойностяване и разпространение на опита
от пилотната работа на УНИЦЕФ, за да се
подпомогне планираното въвеждане на модела
на национално равнище.
24. Партньорството със страната ще продължи да подкрепя реформата на грижата
за деца и деинституционализацията, като
укрепва системата за закрила на детето и
социална закрила, за да се реализира постепенно правото на всяко дете да живее в
семейна среда. УНИЦЕФ ще се фокусира
върху развитието и изпълнението на междусекторни политики и дейности за засилване
капацитета на системата за закрила на детето
да идентифицира, предотвратява и отговаря
на рискове за децата и фактори за разделяне
от семейството, включително насилие, и да
предоставя интегрирано управление на случаи
и подкрепа за семейства.
25. Усилията ще се фокусират върху разработването на стан дарти за качество и
механизми за осигуряване на качеството и
върху подобряване на координацията, за да
се засили ефектът от социалните услуги и
алтернативните грижи (като приемна грижа
и центрове за настаняване от семеен тип
за деца). Системата за закрила на детето
ще бъде укрепена и по-добре интегрирана с
други социални сектори, най-вече системата
за социално подпомагане, като се подобри
нейната обезпеченост и отчетност. Ще се
обърне внимание и на капацитета за закрила
на децата в извънредни ситуации.
26. Партньорството със страната ще заложи
на комбинация от комуникация за социална
промяна, застъпничество и повишаване на
осведомеността, които ще бъдат насочени
към конкретни групи за насърчаване на благоприятна среда, където се отчита и последователно се работи за ранното детство като
основа за здраве, развитие и благополучие
през целия живот.
Б. Приобщаващо предучилищно и училищ
но образование
27. Този компонент ще подкрепи националните усилия за постепенното реализиране
на правото на всяко дете на качествено и
приобщаващо образование. Новият Закон за
предучилищното и училищното образование
постави основата за въвеждане на приобщаващо образование във всички детски градини и училища и за засилване на мерките
за намаляване на отпадането от училище.
УНИЦЕФ ще продължи да си сътрудничи с
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Министерството на образованието и науката,
общините, детските градини, училищата и
НПО за насърчаване на приобщаващи практики, като развива капацитета на учители,
променя физическата среда, ангажира родители, предотвратява насилието и посреща
различните нужди на децата. Доказателствата
и натрупаните знания ще подпомогнат националната политическа рамка за приобщаващо
образование. Чрез комуникация за социална
промяна ще се повишат осведомеността и
подкрепата за приобщаващото образование
сред родителите, гражданското общество,
професионалистите и правителството.
28. УНИЦЕФ ще работи със съответните
власти на национално и местно равнище, с
гражданското общество и представителите на
групите в неравностойно положение за постигането на общо разбиране относно важността
на ранното образование за развитието на
детето. Офисът на УНИЦЕФ и занапред ще
оказва техническа помощ на Министерството
на образованието и науката за прилагането
на гъвкави и финансово достъпни целеви
интервенции за осигуряване достъпа на деца
от семейства в неравностойно положение и
от отдалечени райони, където не са налице
публични образователни услуги. УНИЦЕФ
ще се фокусира върху валидирането, остойностяването и документирането на гъвкави и
иновативни подходи за гарантиране достъпа
на уязвими деца до качествено образование
в ранна детска възраст с оглед на тяхното
приложение в национален план.
29. Намаляването на броя на преждевременно напусналите училище деца е една от
основните цели на този компонент. УНИЦЕФ
ще предостави тех ническа експертиза за
изпълнение на Националната стратегия за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и за ефективното функциониране на системата за ранно
предупреждение за идентифициране на деца,
отпаднали от училище или в риск от отпадане. Определени в няколко изследвания като
особено уязвими, младите ромски момичета
ще бъдат основни участници в интегрирания
подход за промяна на ролите, основани на
пола и на социалните норми, който ще бъде
приложен в определени общини в партньорство с училища, ромски общности и НПО.
Този компонент ще допринесе също така за
въвеждането в училищата на обучение за
правата на детето, на здравно и гражданско
образование и за засилване на участието на
децата и ангажираността на юношите.
В. Превенция на насилието, защита на жерт
вите и достъп до правосъдие за всички деца
30. Реализирането на правото на всяко дете
да живее без насилие, злоупотреба, експлоатация и вредни практики ще бъде свързващ
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елемент в цялото партньорството със страната. УНИЦЕФ ще продължи да работи с
правителството за укрепване капацитета на
национално ниво за предотвратяване, идентифициране, реакция и защита на деца – жертви
на насилие. Като надграж да постигнатия
напредък, този компонент ще допринесе за
изпълнението на Националната програма за
превенция на насилието и злоупотребата с деца,
реформата на законодателството, укрепване
на механизмите за сигнализиране на случаи
на насилие и злоупотреба и за събиране на
данни. Основна стратегия ще бъде директната
работа с деца, за да се повиши тяхната осведоменост за правата им и за механизмите и
инструментите за сигнализиране на случаи на
насилие. УНИЦЕФ ще подкрепи пилотирането
на мултидисциплинарни услуги (социални,
правни, психологически и медицински) за
деца – жертви на насилие, и създаването на
допълнителни сигурни и достъпни канали
за подаване на сигнали за насилие от страна
на деца.
31. В областта на детското правосъдие
УНИЦЕФ ще подкрепи изпълнението на предложения Закон за отклоняване от наказателно
производство и налагане на възпитателни
мерки на непълнолетни лица и подзаконовите
нормативни актове посредством разработването на правораздавателни процедури за
деца в конфликт със закона, изготвянето на
обучителни пакети за съответните професионалисти, както и разработването на механизми за отклоняване и алтернативни мерки.
УНИЦЕФ ще подпомага и въвеждането на
подхода на възстановителното правосъдие
чрез медиация и семеен съвет.
32. Ще бъде подобрен цялостният достъп
до правосъдие на децата посредством изменения на няколко нормативни акта, за да
се гарантира, че най-добрите интереси на
детето са от първостепенно значение, както
и чрез създаването на съвременни правила и
политики за справедлив достъп на децата до
правосъдие. Този компонент ще подкрепи и
институционализирането на обучителни програми за полицейски служители, прокурори,
съдии и адвокати. Ще бъдат предоставени
правни консултации и правна помощ на
деца – участници в правни производства,
включително на деца бежанци и мигранти.
Г. Партньорства за наблюдение, комуника
ция и насърчаване на правата на детето в
България и по света
33. Този компонент ще подкрепи Националния статистически институт, както и
други институции, поддържащи национални информационни системи, в процеса на

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

събиране и анализ на дезагрегирани статистически данни и за идентифициране на
най-уязвимите групи деца и на основните
пречки за реализирането на техните права.
Ще се предостави подкрепа и за Държавната
агенция за закрила на детето и независими
институции за правата на човека, по-специално омбудсмана, за ефективно наблюдение и насърчаване на правата на детето и
идентифициране на нарушения на правата
на детето. Партньорството на УНИЦЕФ с
академични и изследователски институции
и гражданското общество ще се засили още
повече, така че да подкрепи редовно и независимо наблюдение на правата на детето,
включително положението на децата бежанци
и мигранти.
34. Ще се използват традиционни, дигитални и социални медийни платформи, за
да се достигне до нови аудитории. УНИЦЕФ
ще помогне за повишаване у мени ята на
к лючови жу рналисти, медийни експерти,
студенти по журналистика и НПО как да
комуникират етично въпроси, свързани с
децата. Повишаването на осведоменост та
и изграждането на споделено разбиране за
специфичните уязвимости, развиващите се
способности и възможностите по време на
юношеството ще бъдат предмет на специално
внимание. Ангажирането на подрастващите
като агенти на промяната ще бъде свързващ
елемент във всички програмни области.
35. Партньорството с частния сектор ще
насърчава солидарност и социална промяна в
полза на всички деца в България и по света.
Ангажирането на бизнеса ще се доразвие
чрез интегриран подход, включващ мобилизиране на ресурси, корпоративна социална
отговорност и инициативи за застъпничество. УНИЦЕФ ще развива набирането на
средства от индивидуални месечни дарители,
които понастоящем са около 30 000 души, и
ще ги ангажира допълнително посредством
комуникация за социална промяна за създаване на група застъпници за детските права.
Паралелно с това УНИЦЕФ ще продължи
да подкрепя правителството, местните власти и НПО в привличането на средства от
Европейския съюз и други ресурси.
36. Партньорството меж ду България и
УНИЦЕФ ще допринесе за напредъка в реализиране правата на децата в Европейския
съюз, в региона и по света, като засили
хоризонталното сътрудничество и официалната помощ за развитие и ги обвърже с
въпроси, свързани с децата. УНИЦЕФ ще
подкрепи правителството и партньорите от
гражданските организации за изпълнение
на Средносрочната програма за помощ за
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развитие и хуманитарна помощ – чрез създаване на знания, документиране на добри
практики и споделяне на българските опит
и експертиза с други страни. Ще бъде поставен специално фокус върху подпомагане на
двустранното сътрудничество със страните
от Западните Балкани и Черноморския регион. Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г. е добра
възможност за България да повлияе върху
политическия диалог в ЕС и да изведе въпросите, свързани с децата, на челно място
в политическия дневен ред.
Д. Ефективност на Програмата
37. Този компонент ще включва дейности,
свързани с координиране и изпълнение на
партньорството със страната, и ще предоставя
обща подкрепа за всички програмни области.
38. Въз основа на извлечените поуки от
предишния програмен период и при отчитане
статута на България като държава с по-висок
среден доход (UMIC) и държава – членка
на ЕС, парт ньорст вото със ст раната ще
подкрепя укрепването на системите в наци-
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онален мащаб, разработването на политики
и нормотворческа дейност, които ще бъдат
подкрепяни от моделиране на програми и
услуги в целевите райони с по-силен акцент
върху ангажирането на съответните заинтересовани лица и институции на всички етапи
от процеса и изграждането на национална
отговорност. Прог рамата ще продъл жава
да прилага програмиране, съобразено с половете, да изгражда по-широки обединения
за правата на детето, да ангажира децата и
подрастващите като агенти на промяната,
да мобилизира ресурси и партньорства за
децата и да попълва празнотите в наличните
данни и генерира доказателства за това, кое
работи и кое не. В допълнение ще се полагат
усилия за привличане на силата на бизнеса и
пазарите в полза на децата и за стимулиране
на иновации за децата, включително чрез
по-нататъшно укрепване на синергиите и
интеграцията между програми, комуникации
и набиране на средства.
39. Направена е оценка на въздействието
върху околната среда за всички програми,
като не се очакват никакви отрицателни
екологични последици.

Структура на Програмата
Програмата ще подкрепи усилията на България да гарантира, че всички деца и подрастващи в страната, включително тези в най‐неравностойно положение, се
ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество

Дългосрочен резултат 1: До 2022 г.
момчета и момичета, особено тези в
най-неравностойно положение, растат
в обгрижваща семейна и социална
среда за постигане на висок стандарт
на развитие, здраве, учене и цялостно

благосъстояние.

Резултат
1.1:
Националната
политическа рамка е консолидирана,
за да гарантира справедлив достъп до
услуги и подкрепа за ранно детско
развитие за всички деца.

Резултат 1.2: Системите за закрила
на детето и за социално подпомагане
са укрепени, за да предоставят
консолидирана
подкрепа
за
гарантиране правото на всяко дете да
живее в грижовна и подкрепяща
семейна среда.

Дългосрочен резултат 2: До 2022 г.
момчета и момичета, особено найуязвимите, посещават училище и се
ползват от подобрени приобщаващи,
чувствителни към пола образователни
политики и практики.

Резултат 2.1: Наличие на апробирани
механизми
за
прилагане
на
приобщаващи практики и обучени
професионалисти в подкрепа на
приобщаващото
образование
в

детските градини и училищата.

Резултат 2.2: На разположение на
правителството
е
оценен
и
остойностен модел за осигуряване на
достъп до ранно образование за деца
под 5-годишна възраст от семейства в
неравностойно положение.

Резултат
2.3:
Налице
са
мултидисциплинарни
мерки
за
намаляване дела на напусналите
образователната
система,
включително посредством мерки за
превенция на ранните бременности и
насилието в училище, и ангажиране на
подкрепа, базирана в общността.
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Дългосрочен резултат 3: До 2022 г.
социалните услуги, системата за закрила
на детето и правораздавателната система
по-ефективно предотвратяват насилието,
защитават децата жертви и гарантират
достъп до ефективни правни средства за
защита на децата – участници в съдебни
производства,
включително
в
хуманитарни ситуации.

Резултат 3.1: Националните институции
изпълняват
целеви
стратегии
за
превенция на насилието над деца и децата
жертви получават цялостно внимание в
услуги, адаптирани към децата.

Резултат 3.2: Правата на децата се
гарантират от правосъдната система и
широк набор от алтернативни мерки
подпомагат
образователната
и
социалната интеграция на децата в
конфликт със закона.

Резултат 3.3: Момчета и момичета,
участници в съдебни производства, се
ползват от подобрен капацитет на
полицейските служители, прокурорите,
съдиите и адвокатите, както и от
създаването на адаптирани към децата
процедури.

Дългосрочен резултат 4: До 2022 г.
правата на детето са предмет на
мониторинг, докладване и насърчаване
чрез засилени партньорства с държавните
институции,
гражданското
общество,
медиите, частния сектор, децата и
младежите и България все повече
допринася за насърчаване на правата на
детето по света.

Резултат 4.1: Разработени са ефективни
механизми за мониторинг на правата на
детето, които се използват от държавните
институции,
местните
власти,
гражданското
общество
и
професионалистите.

Резултат 4.2: Държавните институции и
НПО имат повишен капацитет да
подпомагат хоризонтално сътрудничество
и да използват ресурси от официалната
помощ за развитие за насърчаване
правата на детето.

Резултат
4.3:
Медии,
НПО,
професионалисти, деца и младежи са
ангажирани
в
обединения
за
комуникиране и промотиране на въпроси,
свързани с правата на децата.

Резултат 4.4: Участници от частния
сектор подкрепят насърчаването на
правата на децата и предоставят все
повече ресурси в подкрепа на найуязвимите деца и младежи в България и по
света.

Дългосрочен резултат 5: Партньорството между България и УНИЦЕФ е в съответствие със стандартите за качество при постигане на конкретни резултати за децата.
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Обобщена бюджетна таблица
Примерна Обобщена бюджетна таблица в щатски долари, включваща примерно годишно
разпределение на Редовните ресурси (РР) и Другите ресурси (ДР) по програмни компоненти:
2018
Програмен
компонент

РР

2019
ДР

РР

2020
ДР

РР

2021
ДР

РР

2022
ДР

РР

ДР

Р а н н о д е т - 243,000 967,324
ск о ра звитие
и система за
публична грижа
за деца

243,000 866,698

243,000 813,258

243,000 821,947

243,000 824,773

Приобщаващо 150,000 713,000
предучилищно
и училищно образование

150,000 645,500

150,000 568,000

150,000 565,500

150,000 508,000

Превенци я на 100,000 461,661
насилието, защита на жертвите и достъп
до правосъдие
за всички деца

100,000 512,098

100,000 593,658

100,000 601,347

100,000 581,236

Партньорства 110,000 240,000
за наблюдение,
комуникация и
насърчаване на
правата на детето в България и по света

110,000 240,000

110,000 240,000

110,000 240,000

110,000 240,000

Ефективност 250,000 49,950
на Програмата

250,000 51,719

250,000 53,577

250,000 53,010

250,000 41,744

ОБЩ
ДЖЕТ

Б Ю - 853,000 2,431,935 853,000 2,316,015 853,000 2,274,493 853,000 2,281,804 853,000 2,195,753

ЧАСТ IV. СТРАТЕГИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
40. Основните партньори са Министерството на външните работи, Министерството на
труда и социалната политика, Министерството
на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на
правосъдието, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на финансите, Министерството на младежта и спорта, Държавната
агенция за закрила на детето, Държавната
агенция за бежанците, Агенцията за социално
подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националният статистически институт,
Народното събрание, Администрацията на
Президента на Република България, главният
прокурор на Република България; омбудсманът
на Република България, Комисията за защита
от дискриминация; Националното сдружение
на общините в Република България. Активно
партньорство ще бъде развивано и с областните управи и местните власти, гражданското
общество, международните и националните
НПО, мозъчни тръстове и изследователски
центрове, университети, академии, медии,
частен сектор, както и с родители, деца и
младежи.

41. Ще бъде засилено партньорството със
Световната банка в областта на ранното детско
развитие, социалното подпомагане и социалното включване и реформа на публичните
разходи; със Световната здравна организация
в областта на майчиното и детското здраве,
здравето на подрастващите, превенция на насилието над деца и приобщаването на децата с
увреждания; с Върховния комисариат на ООН
за бежанците в областта на закрилата на децата
бежанци и мигранти; УНИЦЕФ ще работи с
университети, изследователски организации и
други заинтересовани страни за събирането
на статистически данни и анализи относно
положението на децата и финансирането на
политиките, свързани с децата.
42. Активното сътрудничество с неправителствените организации и частния сектор
е един от крайъгълните камъни на програмата. НПО ще бъдат консултирани при
планирането на програмата, изпълнението и
оценката. Особен акцент ще бъде поставен
върху засилването на подкрепата от страна
на медиите и частния сектор, както и подкрепата от физическите лица за национални
и международни програми за деца.
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43. Като надграж да върху положителния
опит от националната онлайн консултация
с децата, проведена през 2015 г., УНИЦЕФ
ще п род ъ л ж и да разрабо т ва иноват ивни
м ех а н и з м и и п л ат ф о р м и , в к л юч и т е л н о
чрез каналите за дигитална комуникация,
за допитване до подрастващи момичета и
момчета и осигуряване на широкото споделяне на техните мнения, възгледи и тревоги
с правителствените институции и широката
о бще с т вено с т. У Н И Ц ЕФ ще спома г а за
идентифициране на проблемите и въпросите, считани за приоритетни от децата и
младежите, като ги ангажира в проучвания,
генериране и анализ на данни, със специален
фокус върху групите в най-неравностойно
положение.
ЧАСТ V. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМ АТА
44. Управленск и я т ек ип на У НИЦЕФ
за страната ще координира планирането,
изпълнението, мониторинга и оценяването на партньорството със страната, като
ще осигурява спазването на програмните
и оперативните политики и процедури на
УНИЦЕФ.
45. Министерството на външните работи
и Министерството на труда и социалната
политика отговарят от страна на Правителството за ц ялостната координаци я на
програмата за страната.
4 6. Пар т н ь ор с т во т о с ъ с с т ра нат а ще
подпомага и приемането и прилагането на
политики и стратегии от страна на държавата
с фокус върх у укрепването на националния капацитет за планиране, управление,
прилагане и от читане на резултатите от
изп ъ лн явани те поли т ик и и п рог рами от
гледна точка на засилено използване на
национални системи и процедури (като например управлението на публични финанси,
счетоводство, одит, обществени поръчк и,
отчитане спрямо постигнати резултати и
рамки за наблюдение). УНИЦЕФ ще продължи да прилага Хармонизирания подход
за парични преводи (H ACT), който опростява и хармонизира процедурите за парични
преводи, използвайки подход, основаващ се
на оценка на риска, намалява разходите,
позволява по-добро планиране, концентрира се повече върху програмните резултати,
набляга на и предвиж да бъдещи мерки за
развитието на капацитета на база оценката
на изпълняващия партньор. Основен приоритет за управлението на партньорството със
страната ще бъде засилването на взаимната
отговорност и прозрачност за постигането на
ангажиментите на партньорството, както и
за изграждането на по-ефективно и включващо партньорство с широк кръг партньори
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за развитие, за формулиране и оценка на
напредъка в приложението на договорените
ангажименти.19
47. Правителството и УНИЦЕФ ще подготвят заедно и подписват застъпващи се
работни планове, които описват дейностите,
планирани да допринесат за постигане на
резултатите по програмните компоненти и
междинните резултати, описани в Рамката за
резултатите и ресурсите от Плана за действие
по програмата за страната, и основаващи се
на годишните прегледи. Други ключови заинтересовани страни ще бъдат поканени да
участват в срещите по планиране. При необходимост застъпващите се работни планове
ще бъдат променяни през годината вследствие
на промени във финансовото положение или
на промени в приоритетите.
48. Механизъм за съвместен годишен преглед на напредъка за всички програми, обхванати от Плана за действие, ще събира заинтересованите страни и Правителството в последното тримесечие на годината, а междинен преглед
на партньорството УНИЦЕФ – България ще
се състои през 2020 г. На база на систематичен и задълбочен преглед на напредъка по
отношение на целите и планираните резултати
на партньорството със страната междинният
преглед ще идентифицира и осигури средносрочни корекции в ключовите елементи на
Плана за действие, основаващи се на напредъка на национално и международно ниво.
Също така, прегледът ще изведе основните
изводи и ще отбележи как те могат да бъдат
приложени от националните партньори за
подобряване политиките и програмите за
правата на децата и жените.
49. Стратегиите за набиране на средства
и мобилизиране на ресурси за 2018 – 2022 г.
предвиждат набиране на Други ресурси за
партньорството със страната от местно набиране на средства от частния сектор (НСЧС),
национални комитети, глобални фондации,
както и допълване с ресурси от фондове на
ЕС и сродни фондове и от официалната помощ за развитието на България в подкрепа на
реализацията на правата на детето в страната
и в глобален план. Стратегическият план
за набиране на средства в частния сектор
предвижда 55 % ръст на брутните приходи от
НСЧС през периода 2018 – 2022 г. в сравнение
с тези през програмния период 2013 – 2017 г.
за страната. За осигуряването на максимални
приходи от частния сектор ще се работи по
три основни направления: (1) стратегически
корпоративни партньорства; (2) гарантирани
индивидуални месечни вноски; (3) еднократни
парични дарения. Останалите Други ресурси,
19
В съответствие с принципите, заложени
в Парижката декларация за ефективността на
помощите (2005 г.) и описани в Програмата за
действие от Акра (2008 г.).
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необходими за постигане на резултати за децата, ще бъдат мобилизирани от националните
комитети, глобални фондации и глобално
тематично финансиране.
50. Всички парични преводи към изпълняващите партньори се основават на Работни
планове, договорени между изпълняващия
партньор и УНИЦЕФ.
51. Парични преводи за дейности, разписани
подробно в Работните планове, могат да се
извършват от УНИЦЕФ чрез използване на
следните методи:
A. финансови средства, преведени директно
на изпълняващия партньор:
i. преди началото на дейностите (директен
паричен превод), или
ii. след като дейностите са били завършени
(възстановяване);
B. директно плащане към доставчици или
трети страни по задължения, поети от страна
на изпълняващия партньор, на основание
искане, подписано от упълномощения представител на изпълняващия партньор;
C. директни плащания към доставчици
или трети страни по задължения, поети от
страна на УНИЦЕФ в подкрепа на дейности,
договорени с изпълняващия партньор.
52. Директните парични преводи се заявяват и одобряват за програмни периоди
за изпълнение, ненадвишаващи три месеца.
Възстановяването на предварително одобрени
разходи се заявява и одобрява на тримесечие или след приключване на дейностите.
УНИЦЕФ не е длъжен да възстановява разходи, поети от изпълняващия партньор, които
надвишават одобрените суми.
53. След приключването на всяка дейност вси чк и неизразходвани средст ва се
препрограмират по взаимно съгласие между
изпълняващия партньор и УНИЦЕФ или се
възстановяват.
54. Методът за парични преводи, размерът
на плащанията, както и обхватът и честотата
на контролните дейности могат да зависят
от резултатите от преглед на капацитета за
управление на публични финанси или от резултатите от оценка на капацитета за финансово
управление на изпълняващи партньори от
Правителството и които не са част от системата на ООН. Квалифициран консултант,
като публична счетоводна фирма, избрана от
УНИЦЕФ, може да направи такава проверка,
в която изпълняващият партньор трябва да
участва. Изпълняващият партньор може да
участва при избора на консултанта.
55. Методите за парични преводи, размерът
на плащанията, както и обхватът и честотата на контролните дейности могат да бъдат
преразглеждани по време на изпълнението
на програмата на база на резултатите от
наблюдение на програмата, на разходите и
отчитането, както и одити.
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ЧАСТ VI. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНК А
56. Изпълнението на настоящото споразумение ще бъде наблюдавано чрез съвместни
годишни прегледи и междинен преглед на
напредъка през 2020 г. Остойностеният план
на оценките за 2018 – 2022 г. предоставя обобщената рамка за оценките на Програмата за
страната. Той очертава основните независими
оценки, които следва да се предприемат по
силата на петгодишната програма за страната. Дейностите по наблюдение и оценка
ще бъдат съответно подкрепяни от всички
програмни средства.
57. Ще се прилагат подобрени практики
за наблюдение, по-конкретно Наблюдение на
резултатите за равнопоставеност (MoRES) в
съответствие с фокуса на УНИЦЕФ върху
равнопоставеността и ангажимента за насърчаване използването на данни и доказателства
за посрещане потребностите на маргинализираните и уязвими деца. УНИЦЕФ ще
работи в тясно сътрудничество с партньори,
включително носителите на права, за оценка,
анализ и намаляване или при възможност
премахване на пречките и трудностите за
достигане до най-уязвимите деца. Прилагането на Наблюдението на резултатите за
равнопоставеност ще подкрепя определен
избор или изменение на стратегиите и мерките, базирани на данни и доказателства,
което позволява навременното постигане на
резултати за най-уязвимите.
58. Очаква се У НИЦЕФ да продължи
да изпълнява важна роля в наблюдаването
на положението на децата и жените (на национално и местно ниво) и да проследява
напредъка към постигане на националните
цели за развитие в областите на неговата
компетентност. Ще бъде прилаган набор
о т ин дикатори (дезаг рег и рани, к ъдето е
необходимо), за да се установи напредъкът
във: ранно детско развитие; публична грижа
за децата; приобщаващо предучилищно и
училищно образование; превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до
правосъдие за всички деца; детско участие
и ангажиране на подрастващите; закрила на
децата бежанци и мигранти и др. Ще бъде
предоставена техническа помощ на Националния статистически институт за събирането
на данни за децата и семействата с акцент
върху най-уязвимите групи.
59. УНИЦЕФ ще подкрепи заинтересованите страни в България за осъществяването
на съвместна оценка на избрани области,
като въвеждането на патронажни грижи за
семейства с малки деца в страната и въвеждането на приобщаващо предучилищно
и училищно образование. Ще се проведат
изследвания и проучвания в съответствие с
приоритетите относно родителски практики
в ранното детство и ранното детско развитие;
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насилието над деца; достъп до качествено
майчино здраве; капацитета на системата
за закрила на детето; децата във формална
грижа; достъпа на децата до правосъдие.
Ситуационният анализ на положението на
децата и жените ще бъде актуализиран.
60. Наблюдението и оценката на постигането на резултати, съсредоточени върху
равнопоставеността, като част от Програмата
за страната (наблюдение на изпълнението) ще
се осъществява чрез: съвместни посещения на
място; попълването на отчети за дейностите,
осъществявани с Финансова подкрепа към
правителството (CAG); годишни доклади за
напредъка, както и специални проучвания
за установяване на начални данни и проследяване на промените (напр. проучване за
измерване на напредък по индикаторите на
Плана за действие).
61. Изпълняващите партньори се съгласяват да сътрудничат с УНИЦЕФ за наблюдение
на всички дейности, осъществявани с преводи
на парични средства, и ще подпомагат достъпа до съответните финансови документи
и до служители, отговарящи за администриране на паричните средства, предоставяни
от УНИЦЕФ. За тази цел изпълняващите
партньори се съгласяват на следното:
A. периодични прегледи на място и проверки на финансовите документи от УНИЦЕФ
или негови представители;
B. програмно наблюдение на дейностите
в съответствие със стандартите и насоките
на УНИЦЕФ за посещения на място;
C . с п ец и а л н и и л и н а с р оч е н и од и т и .
УНИЦЕФ в консултации с Министерството на
външните работи и Министерството на труда
и социалната политика ще разработи план
за одит, като се дава приоритет на одитите
на изпълняващи партньори, които получават
големи парични суми от УНИЦЕФ, както
и на тези, чийто капацитет за финансово
управление се нуждае от укрепване.
62. Като се има предвид, че Сметната
палата на България е висшата одиторска
институция и отговаря на съществуващите
стандарти за страните – членки на Европейск и я съюз, У НИЦЕФ ще разчи та на
системите є за одит и ще се позовава на
нейните одити, като няма да провежда одити на правителствени партньори. В случай
че Сметната палата реши да не предприема
одити на конкретни Изпълняващи партньори
в периодичността и обхвата, изисквани от
УНИЦЕФ, то УНИЦЕФ ще възложи одитите
за изпълнение на фирми за одиторски услуги
от частния сектор.
63. Оценката и одитите на неправителст вени те изп ъ лн яващ и пар т ньори ще се
провеждат в съответствие с политиките и
процедурите на УНИЦЕФ.
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ЧАСТ VII. АНГАЖИМЕНТИ НА УНИЦЕФ
64. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ
одобри общи задължения на стойност не повисока от равностойността на 4 215 000 щ.д.
от Редовните ресурси (РР) на УНИЦЕФ при
наличие на средствата за изпълнение на дейностите, описани в настоящия План за действие
по Програмата за страната за периода от 1
януари 2018 г. до 31 декември 2022 г.
65. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ
също упълномощи УНИЦЕФ да търси допълнително финансиране, за да подпомогне изпълнението на програмите, описани
в настоящия План за действие, наричани
„Други ресурси“, на стойност, равняваща се
на 11 500 000 щ.д. Наличието на тези средства ще зависи от интереса на донорите към
предложените дейности.
66. Горепосочените ангажименти и предложения изключват финансиране, получено
в отговор на спешни призиви, които може
да бъдат отправени от Правителството или
от системата на ООН в отговор на молба на
Правителството.
67. В слу чаите на директен превод на
парични средства или възстановяването им
УНИЦЕФ ще уведомява изпълняващия партньор за одобрените от УНИЦЕФ суми и ще
превежда финансовите средства към изпълняващия партньор в срок от тридесет дни.
68. В случаите на директни плащания към
доставчици или трети лица по задължения,
поети от страна на изпълняващия партньор
на основание на искане, подписано от упълномощения представител на изпълняващия
партньор, или към доставчици или трети
страни по задължения, направени от страна
на УНИЦЕФ в подкрепа на дейности, съгласувани с изпълняващия партньор, УНИЦЕФ ще
извърши плащането в срок от тридесет дни.
69. УНИЦЕФ няма да носи никаква пряка
отговорност по отношение на договорените
споразумения, направени между изпълняващия партньор и трета страна доставчик.
70. В случай че повече от една агенция
на ООН предоставя парични средства на
същия Изпълняващ партньор, оценката и
одитирането на капацитета за управление на
финанси ще се предприемат съвместно или ще
се съгласуват според случая със съответните
агенции на ООН.
71. Подкрепата на УНИЦЕФ за разработването и изпълнението на дейности в рамките
на Плана за действие по Програмата за страната може да включва техническо съдействие,
парична помощ, консумативи и оборудване,
услуги по възлагане на обществени поръчки,
транспорт, целеви средства за застъпническа
дейност, проучвания и изследвания, консултантски услуги, разработване на програми,
мониторинг и оценка, обучителни дейности
и издръжка на персонал. Част от подкрепата
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на УНИЦЕФ може да бъде осигурена от неправителствени и граждански организации,
както е договорено в рамките на отделните
програми.
72. УНИЦЕФ ще назначава служители и
консултанти за разработването и поддържането
на програмата, за техническа помощ, както
и за дейности по наблюдението и оценката.
73. След извършване на годишни прегледи
на напредъка по изпълнението на програмата
средствата на УНИЦЕФ се разпределят всяка
календарна година и в съответствие с Плана
за действие. Бюджетите ще бъдат развити и
подробно описани в застъпващите се работни
планове. По взаимно съгласие между Правителството и УНИЦЕФ, ако ходът на изпълнение на някой от проектите е значително
под годишните разчети, средствата, които не
са определени от донорите на УНИЦЕФ за
конкретни проекти, могат да бъдат преразпределяни към други проекти, еднакво важни и
полезни за програмата и които се очаква да
се осъществят с по-бърз темп.
74. УНИЦЕФ ще се консултира със съответните министерства и агенции за своевременните искания на парична подкрепа, консумативи и оборудване или услуги. УНИЦЕФ
ще информира съответните длъжностни лица
за движението на стоките, за да улесни ефикасното и навременното им освобождаване,
складиране и разпределение.
75. След консултиране с основния координатор за сътрудничество от страна на Правителството УНИЦЕФ си запазва правото да
изисква съвместен преглед на използването
на доставените стоки, които не се ползват
за целите, определени в Плана за действие и
застъпващите се работни планове, за да преразпредели тези стоки в рамките на Плана
за действие.
76. В случаите, когато повече от една агенция на ООН подкрепя един и същ изпълняващ партньор, наблюдението на програмата,
финансовото наблюдение и одитът ще се осъществяват съвместно или ще се координират
с тези агенции на ООН.
ЧАСТ VIII. АНГАЖИМЕНТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
77. Правителството ще предоставя целия
персонал, помещения, консумативи, техническа помощ и средства, текуща и нетекуща
подкрепа, необходима за осъществяване на
програмата, с изключение на осигурените
такива от УНИЦЕФ и/или други агенции на
Организацията на обединените нации, международни организации, двустранни агенции
или неправителствени организации.
78. При организиране на периодичните
срещи за преглед на програмата и планиране, включително на годишни прегледи,
годишни срещи за планиране и междинния
преглед, Правителството ще насърчава и
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улеснява участието на донори, агенции на
ООН, членове на Изпълнителния съвет на
УНИЦЕФ, неправителствени организации
и организации на гражданското общество в
зависимост от случая.
79. Правителството ще подкрепя усилията на УНИЦЕФ за набиране на средства,
необходими за покриване на финансовите
нужди на Програмата за сътрудничество и
ще съдейства на УНИЦЕФ, като: насърчава потенциални донори да предоставят на
УНИЦЕФ средствата, необходими за изпълнение на нефинансираните компоненти от
програмата; подкрепя усилията на УНИЦЕФ
за набиране на средства по програмата от
частния сектор както в България, така и
по света; и като разрешава финансов принос в подкрепа на настоящата програма от
физически лица, корпорации и фондации
в България в съответствие с българското
законодателство.
80. Изпълняващите партньори използват
стандартен отчет за Одобряване на финансирането и удостоверяване на разходи те
(FACE), отразяващ дейностите по Застъпващия се работен план, за да заявяват отпускането на финансиране или за да получат
съгласие, че УНИЦЕФ ще възстанови или
директно ще заплати планираните разходи.
Изпълняващият партньор ще използва FACE
за отчитане изразходването на получените
средства. Изпълняващият партньор ще посочи нарочен представител(и), упълномощен(и)
да предоставя(т) банкова информация, да
прави(ят) искания и удостоверява(т) усвояването на средствата. FACE ще се подписва
от нарочния(те) представител(и) на изпълняващия партньор.
81. Паричните средства, преведени на
изпълняващия партньор, трябва да бъдат
изразходвани само за целите на дейностите,
както са приети в Работните планове.
82. Паричните средства, получени от Правителството и национални НПО в качеството
им на изпълняващи партньори, ще бъдат
използвани съгласно установените национални разпоредби, политики и процедури и
в съответствие с международните стандарти,
по-специално насочени към гарантиране, че
паричните средства се усвояват за дейностите, предвидени в застъпващите се работни
планове, и гарантиращи, че от четите за
пълното усвояване на всички преведени парични средства са представени на УНИЦЕФ
в рамките на шест месеца от получаването
на средствата. В случай че някои от националните разпоредби, политики и процедури
не са в съо т ветст вие с меж д у народни те
стандарти, ще бъдат прилагани разпоредбите,
политиките и процедурите на УНИЦЕФ.
83. В случаите, когато изпълняващи партньори са международни неправителствени
организации и междуправителствени орга-

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

низации, получените парични средства ще
бъдат усвоени в съответствие с международните стандарти, като изрично се гарантира,
че средствата са използвани за дейностите,
предвидени в застъпващите се работни планове, и че отчетите за усвояване на получените средства са представени на УНИЦЕФ
в рамките на шест месеца от получаването
на средствата.
84. За да се улеснят планираните и специалните одити, всеки изпълняващ партньор,
който получава парични средства от УНИЦЕФ,
ще осигурява на УНИЦЕФ или негов представител своевременен достъп до:
i. всички финансови документи, които
установяват данни във връзка с преводите на парични средства, осигурени от
УНИЦЕФ;
ii. всички съответни документи и персонал,
свързани с дейността на структурите
за вътрешен контрол на изпълняващия
партньор, през които са преминали преводите на паричните средства.
85. Констатациите на всеки одит ще бъдат
докладвани на изпълняващия партньор и на
УНИЦЕФ. В допълнение всеки изпълняващ
партньор ще:
i. получава и преглежда одиторския доклад,
издаден от одиторите;
ii. предоставя своевременно на УНИЦЕФ
своето становище за приемане или отхвърляне на препоръките от одита;
iii. предприема своевременни действия
за изпълнение на приетите препоръки
от одита;
iv. докладва на УНИЦЕФ за изпълнението на приетите препоръки от одита на
всяко тримесечие.
86. В съответствие с Основното споразумение за сътрудничество Правителството
ще бъде о т г оворно за освобож да ва не т о,
приемането, складирането, разпределението
и отчитането на консумативи и оборудване,
предоставени от УНИЦЕФ. Стоките, внасяни
от УНИЦЕФ и предназначени за програмите
за сътрудничество в съответствие с този План
за действие, не се облагат с преки данъци,
ДДС, такси, пътни такси и митни сборове. По
отношение на стоките, закупени на място от
УНИЦЕФ за програмите за сътрудничество,
Правителството предприема необходимите
административни мерки за възстановяване
или връщане на ДДС, платим като част от
цената 20.
20
Член VII, т. 6 от Основното споразумение
за сътрудничество между правителството на
Република България и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ),
ратифицирано със закон, приет от 39-ото НС на
9.02.2005 г. – ДВ, бр. 17 от 22.02.2005 г., издадено
от Министерството на външните работи, обн.,
ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила за Република
България от 24.06.2005 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

87. Финансовата подкрепа за пътни разходи,
стипендии, хонорари и други разходи ще бъде
определена в размери, съизмерими с тези в
страната, но не по-високи от тези, прилагани
в системата на ООН (които са определени в
документите на Комисията на ООН за международна гражданска служба).
88. Правителството ще у пълномощава
публикуването на резултатите от Програмата
за сътрудничество и опита, натрупан по нея.
89. В съответствие с разпоредбите на
Основното споразумение за сътрудничество
Правителството ще носи отговорност за предприемане на действия по всякакви искове,
внесени от трети страни срещу УНИЦЕФ
и неговите длъжностни лица, съветници и
представители. УНИЦЕФ и неговите длъжностни лица, съветници и представители
няма да носят отговорност по каквито и да
било искове и отговорности, произтичащи от
действия по това споразумение, освен в случаите, когато е постигнато взаимно съгласие
между Правителството и УНИЦЕФ, че тези
искове и отговорности са в резултат на груба
небрежност или неправомерно поведение от
страна на тези съветници, представители или
служители.
ЧАСТ IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
90. Настоящият План за действие по Програмата за страната отменя всички подписани
по-рано Планове за действие и влиза в сила с
подписването му, но ще се тълкува, че обхваща
всички дейности по програмата за периода от
1 януари 2018 г. до 31 декември 2022 г.
91. Планът за действие може да бъде изменян
по взаимно съгласие между Правителството
и УНИЦЕФ въз основа на резултатите от
годишните прегледи, междинния преглед или
непреодолими обстоятелства.
92. Нищо в настоящия План за действие по Програмата за страната не може да
бъде тълкувано като отказ от защитата на
УНИЦЕФ, предоставена в съответствие със
съдържанието и смисъла на Конвенцията за
привилегиите и имунитетите на ООН, приета
от Общото събрание на ООН на 13 февруари 1946 г., която е подписана от Правителството на България.
В у верение на което долу подписаните
надлежно упълномощени лица подписаха
настоящия План за действие по програмата
за страната на 12 юни 2018 г. в град София,
Република България.
От името на ПравителОт името на Детския
ството на Република
фонд на ООН:
България:
Бисер Петков,
Мария Хесус Конде,
министър на труда и
представител на
социалната политика УНИЦЕФ за България

Индикатори

Изходни данни

Междинен резултат 1.1: Националната политическа рамка е консолидирана, за да гарантира
справедлив достъп до услуги и подкрепа за
ранно детско развитие за всички деца.

Oчакван резултат от програмен компонент 1:
До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в
най-неравностойно положение, растат в обгрижваща семейна и социална среда за постигане
на висок стандарт на развитие, здраве, учене
и цялостно благосъстояние.

Най-малко
(2022)

30 %

Всички 28 области в
страната (2022)

Брой семейства/лица, полагащи грижа за деца, 6700 (2017)
които са обхванати от комуникационни инициативи и програми за подкрепа на родители
за позитивно взаимодействие, пълноценна и
стимулираща грижа за малките деца в пилотни
области и на национално ниво.

Най-малко 10 000 годишно

ДЪРЖАВЕН

До 2022 г. са разработени насоки за медицински Не съществуват такива насоки Разработени са подспециалисти за консултиране на родители за (2017)
робни насоки (2022)
РДР и за скрининг за деца в риск от проблеми
в развитието и са предоставени за одобрение
от МЗ и съответните асоциации на професионалистите в здравеопазването.

До 2022 г. услуги за патронажна грижа за укреп- 3 области (2017)
ване на капацитета на лицата, полагащи грижи
за децата, за осигуряването на пълноценна
грижа и за ранно идентифициране на рискове
от проблеми в развитието се изпълняват във
всички области на страната.

До 2022 г. правителството е приело Национал- Не съществува такава стра- Приета е национална
на стратегия за ранно детско развитие, която тегия
интегрирана стратеосигурява предоставянето на интегрирана и
гия
холистична подкрепа за развитие на всички
деца в ранна възраст, особено на децата в найнеравностойно положение, във всички сектори.

Брой деца (разпределени по пол, възраст, 10 925 деца във форма лна 10 % намаление
увреждане, деца бежанци и мигранти), които грижа (2017)
постъпват във формална грижа всяка година. 2179 деца, постъпващи във
формална грижа (2016)

Дял семейства в неравностойно положение 1 % (2016)
с деца на възраст от 0 до 2 години, които са
получили целево консултиране и подкрепа за
насърчаване на РДР.

Цели

Ключови показатели за напредък (за всеки индикатор: изходни данни и цели за 2022 г.)

Програмен компонент 1 – Ранно детско развитие и система за публична грижа за деца

Програмни компоненти и очаквани резултати

Приложение 1. Обобщена рамка на резултатите
С Т Р. 6 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 58

Да

До 2022:
11 %

Преж девременно нап усна ли образо- През 2015:
вателната система и други форми на 13,4 %
обучение, по пол.
Момичета – 13,4 %;
Момчета – 13,3 %
Разработен е подход за приобщаващо Не
о бра зова н ие в де т ск и т е г ра д и н и и
училищата за всички деца, който е документиран, валидиран и се използва в
националните образователни политики
и програми.

4500 (2022)

През 2015:
П р ед у ч и л и щ н о о б р а з о в а н и е
(3 – 4-годишни) – 26,7 % (26,7 %
момичета, 26,7 % момчета)
П р ед у ч и л и щ н о о б р а з о в а н и е
(5 – 6-годишни) – 17,6 % (18,2 %
момичета, 17,1 % момчета)
Нача лно образование – 5,1 %
(5,2 % момичета, 5 % момчета)
Прогимназиа лен етап – 4,5 %
(5 % момичета; 4 % момчета)

Брой назначени специалисти към дет- 1963 (2016)
ските градини и училищата (напр. психолози, ресурсни учители, логопеди и др.)
за деца, които имат нужда от подкрепа.

Процент деца в предучилищна и училищна възраст, които са извън образователната система, разпределени по пол
и степен на образование.

ДЪРЖАВЕН

Междинен резултат 2.1: Наличие на апробирани механизми за прилагане на приобщаващи практики и обучени професионалисти
в подкрепа на приобщаващото образование
в детските градини и училищата.

Oчакван резултат от програмен компонент 2:
До 2022 г. момчета и момичета, особено найуязвимите, посещават училище и се ползват от
подобрени приобщаващи, чувствителни към
пола образователни политики и практики.

Увел и чен ие с поне
10 % на броя на социалните работници
в Отделите за закрила
на детето. Въведена е
система за постоянно
обучение и развитие
на социалните работници.

Законодателни промени в съответствие
с планираните мерки
в Работния план за
изп ъ л нен ие на Националната стратегия
за деинституционализация

До 2022:
Предучилищно образование
(3 – 4-годишни) – 20 %
Предучилищно образование
(5 – 6-годишни) – 10 %
Начално образование – 3 %
Прогимназиален етап – 3 %

800 социални работници са
заети в Отделите за закрила
на детето. Съществува процедура за управление на случай,
но не се прилага пълноценно

Програмен компонент 2 – Приобщаващо предучилищно и училищно образование

Системата за социална работа и социални услуги е укрепена и е свързана със системата за
социално подпомагане (управление на случай,
капацитет за насочване).

Междинен резултат 1.2: Системите за закрила на В страната се прилага политика за алтернативна С ъ щ е с т в у в ат Н а ц и о н а л н а
детето и за социално подпомагане са укрепени, грижа, която е в съответствие с Насоките на стратегия за деинституциоза да предоставят консолидирана подкрепа за ООН за алтернативна грижа за деца от 2009 г. нализация и Работен план
гарантиране правото на всяко дете да живее в
грижовна и подкрепяща семейна среда.

БРОЙ 58
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Да

Oчакван резултат от програмен компонент 3:
До 2022 г. социалните услуги, системата за
закрила на детето и правораздавателната
система по-ефективно предотвратяват насилието, защитават децата жертви и гарантират достъп до ефективни правни средства
за защита на децата – участници в съдебни
производства, включително в хуманитарни
ситуации.

В съответните обучителни
институции е институционализирано специализирано
и качествено обучение по
правата на децата, участници в правни процедури, за
полицейски служители, прокурори, съдии и адвокати,
които работят с деца, участ
ници в правни процедури.
Пълно съответствие

Налице е институционализирано, спе- Не съществува
циализирано и качествено обучение по (2017)
правата на децата, участници в правни
процедури, за полицейски служители,
прокурори, съдии и адвокати, които
работят с деца, участници в правни
процедури.

Правосъдната система е в съответствие Частично съответствие
с минималните стандарти, постановени (2016)
в Пекинските правила за детско правосъдие.

Брой идентифицирани, докладвани и 3741 сигнала в Oтделите за за- Най-малко 4677 сигнала и
отворени случаи на насилие над деца крила на детето, 1839 случая в най-малко 2299 случая
Oтделите за закрила на детето (2022)
(2015)

ДЪРЖАВЕН

Програмен компонент 3 – Превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца

Информационната система за обслужва- Не
не на образованието предоставя данни
за посещаемостта и отпадането.

Разработени са междусекторни подходи Междусекторни подходи са раз- Междусекторни подходи са
за предотвратяване на отпадането от работени и готови за тестване. тествани най-малко в 2 цеучилище на ромски момичета и на деца
леви области.
в риск от отпадане.

Междинен резултат 2.3: Налице са мултидисциплинарни мерки за намаляване дела
на напусналите образователната система,
включително посредством мерки за превенция на ранните бременности и насилието в
училище, и ангажиране на подкрепа, базирана в общността.

Да

Учители в детски градини:
10 % увеличение
Учители в училище:
10 % увеличение

Направен е анализ на разходите и пол- Не
зите на иновативен модел за достъп до
ранно образование и е предоставен на
правителството.

Учители в детски градини:
35,6 % (2017)
Учители в училище:
32,5 % (2015)

Процент от учителите, които подкрепят
приобщаването на децата с увреждания
в общообразователните училища и детските градини.

Да, модули, свързани с приобщаването и специалните
потребности на децата, са
включени най-малко в три
програми за първоначално
и продължаващо обучение
на учителите.

Междинен резултат 2.2: На разположение
на правителството е оценен и остойностен
модел за осигуряване на достъп до ранно
образование за деца под 5-годишна възраст
от семейства в неравностойно положение.

Първоначалното и продължаващото обучение на учителите не
включва програми, свързани с
приобщаването и специалните
потребности на децата

Първонача лното и продъл жаващото
обучение на учителите включва обучителни модули, свързани с приобщаването
и специалните потребности на децата.

С Т Р. 6 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 58

По-малко от 45 % от родителите приемат телесното
наказание като възпитателен метод.

Дял родители, които не приемат телесното наказание като възпитателен метод
в резултат от целенасочени комуникационни кампании.

183
(2017)

Брой деца, настанени в СПИ и ВУИ.

0

0

Данните за броя деца – участници в съ- Частично
дебни производства (наказетелни, граждански, административни), и причините
за тяхното участие са: a. интегрирани в
съществуващи механизми за събиране и
управление на данни; b. дезагрегирани
по възраст; c. събират се регулярно; и
d. се публикуват.

Напълно

Децата, участници в правни процедури, Предоставя се специализирана Вси ч к и деца , у час т н и ц и
имат достъп до специализирана правна п равна помощ в рамк и те на в правни процедури имат
различни проекти.
достъп до специализирана
помощ.
правна помощ

Брой непридру жени деца мигранти, 189
които са задържани.

Налице са някои услуги и процедури, но не са напълно развити
и не се прилагат в съответствие
с международните стандарти

Наличие на процедури и услуги за деца
в контакт със закона, които се прилагат в съответствие с международните
стандарти.

Прилагат се процедури за
отклоняване в съответствие
с меж д у народ н и т е с та ндарти.

Най-малко 3

Брой сигурни и достъпни механизми за 1
подаване на сигнали за насилие от деца.
68 % о т роди т ели т е п риемат
телесното наказание като възпитателен метод
(2012).

Напълно

Държавата събира и публикува редовно Частично
к лючови административни данни за
насилие, експлоатация и злоупотреба с
деца, дезагрегирани по възраст и пол.

Oчакван резултат от програмен компонент 4:
До 2022 г. правата на детето са предмет на
мониторинг, докладване и насърчаване чрез
засилени партньорства с държавните институции, гражданското общество, медиите,
частния сектор, децата и младежите и България все повече допринася за насърчаване
на правата на детето по света.

Мониторинг ът на правата на
детето и докладването за нарушения не разглежда равнопоставеността и не включва най-уязвимите и трудните за достигане
деца (2016).

Най-малко 30
(2022)

Мониторингът на правата
на детето и докладването за
нарушения разглежда равнопоставеността и включва
най-уязвимите и трудните
за достигане деца
(2022).

ВЕСТНИК

Брой жалби за година, подадени от 6
деца до Омбудсмана и по които има (2016)
съответно действие.

Държавните институции, националните
институции за правата на човека и мрежа от граждански групи за правата на
детето наблюдават и редовно докладват
за нарушения на правата на детето.

ДЪРЖАВЕН

Програмен компонент 4 – Партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света

Междинен резултат 3.3: Момчета и момичета,
участници в съдебни производства, се ползват
от подобрен капацитет на полицейските служители, прокурорите, съдиите и адвокатите,
както и от създаването на адаптирани към
децата процедури.

Междинен резултат 3.2: Правата на децата се
гарантират от правосъдната система и широк
набор от алтернативни мерки подпомагат
образователната и социалната интеграция
на децата в конфликт със закона.

Междинен резултат 3.1: Националните институции изпълняват целеви стратегии за
превенция на насилието над деца и децата
жертви получават цялостно внимание в услуги, адаптирани към децата.

БРОЙ 58
С Т Р. 6 3

Брой импресии, достигнати чрез тра- 15 000 000
диционни медии.
(2015)

3 % увеличение всяка година

ВЕСТНИК

Брой статии/истории, в които се споме- Изходните данни ще бъдат оп- Целта ще бъде определена
нава УНИЦЕФ във водещи национални ределени през 2018 г.
през 2018 г.
медии.

ДЪРЖАВЕН

Брой хора, достигнати чрез социалните През 2015:
5 % увеличение всяка гомедии на УНИЦЕФ.
Facebook: 5 000 000
дина
Twitter: 47 000
Youtube: 6500
Интернет страница: 22 000 уникални,
Мобилни инициативи: 47 000

40 журналисти и 30 професиона лист и (рек ламни
агенции, вли ятелни п убл и ч н и л и ч нос т и, л и дери
на общественото мнение,
посланици на добра воля)

Междинен резултат 4.3: Медии, НПО, профе- Брой професионалисти, ангажирани с 4 журналисти (в края на 2016)
сионалисти, деца и младежи са ангажирани в етична комуникация и отразяване на
обединения за комуникиране и промотиране правата на децата.
на въпроси, свързани с правата на децата.

Напълно в съответствие

Институцията на омбудсмана работи в Частично в съответствие
съответствие с Парижките принципи и
е пълноправен член на ЕМДО и прави
мониторинг и изготвя доклади за ситуацията на най-уязвимите деца.

5
(2022)

Напълно в съответствие

Брой доклади с дезагрегирани данни на Частично в съответствие
НСИ за деца в съответствие със заключителните препоръки на КПД (CRC/C/
BGR/CO/3-5).

14 103 726 лв.
(2018 – 2022)

Принос от частния сектор (корпора- 9 305 489 лв.
тивни партньори и физически лица) за (2013 – 2017)
програмата на УНИЦЕФ.

Междинен резултат 4.2: Държавните инсти- Брой инициативи за насърчаване пра- 1
туции и НПО имат повишен капацитет да вата на децата в други държави чрез (2016)
подпомагат хоризонтално сътрудничество и двустранно сътрудничество.
да използват ресурси от официалната помощ
за развитие за насърчаване правата на детето.

Междинен резултат 4.1: Разработени са ефективни механизми за мониторинг на правата
на детето, които се използват от държавните
институции, местните власти, гражданското
общество и професионалистите.

15
(2022)

Брой партньорства, ангажирани с ко- 10
м у н и к и ра нет о и п ромо т и ра нет о на (2017)
правата на децата.

С Т Р. 6 4
БРОЙ 58

2017: 34 958

Брой активни редовни дарители

Програмен компонент 5 – Ефективност на Програмата

РР

2018
ДР

РР

2019
ДР

РР

2020
ДР

РР

Необходими ресурси в щатски долари*
2021

Очакван резултат 1: До 2022 г. момчета и
момичета, особено тези в най-неравностойно положение, растат в обгрижваща
семейна и социална среда за постигане
на висок стандарт на развитие, здраве,
учене и цялостно благосъстояние.

243 000

967 324

243 000

866 698

243 000

819 258

243 000

Програмен компонент 1 – Ранно детско развитие и система за публична грижа за деца

Програмни компоненти и очаквани
резултати

Приложение 2. Рамка на резултатите и ресурсите

821 947

ДР

Да

Брой партньори от бизнеса, които под- 2017: 3 партньори (2 от бизнес 10
крепят правата на децата с нефинансови сектора, 1 от медия)
средства

243 000

824 773

ДР

(2018 – 2022): 7 475 943 лв.

2017: 1 251 577 лв.

Брутен приход от редовни дарители

2022

(2018 – 2022): 979 902 лв.

Брутен приход от средства, получени 2017: 96 650 лв.
в брой

РР

(2018 – 2022): 5 647 882 лв.

Брутен приход – корпоративни парт- 2017: 809 294 лв.
ньорства

37 000

20

Брой бизнес партньори, които са анга- 2017: 13
жирани в предоставянето на иновации,
експертиза и други ресурси в подкрера
на изпълнението на Програмата

ДЪРЖАВЕН

Oчакван резултат от програмен компонент 5: Партньорството със страната е: a) Да
Партньорството между България и УНИЦЕФ ефективно планирано; б) координие в съответствие със стандартите за качест- рано; в) управлявано; и г) подкрепено.
во при постигане на конкретни резултати
за децата.

Междинен резултат 4.4: Участници от частния
сектор подкрепят насърчаването на правата
на децата и предоставят все повече ресурси в
подкрепа на най-уязвимите деца и младежи
в България и по света.

% медийно от разяване на гласа на Позитивно: 30 %, Неу т ра лно: 3 % увеличение на позиУНИЦЕФ
70 %, Негативно: 0
тивното отразяване всяка
(2015)
година

БРОЙ 58
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

150 000

713 000

150 000

645 500

150 000

568 000

150 000

565 500

100 000

461 661

100 000

512 098

100 000

593 658

100 000

601 347

100 000

150 000

110 000

250 000

Очакван резултат 4: До 2022 г. правата на детето са предмет на мониторинг, докладване и насърчаване
чрез засилени партньорства с държавните институции, гражданското
общество, медиите, частния сектор,
децата и младежите и България все
повече допринася за насърчаване на
правата на детето по света.

Очакван резултат 5: Междусекторни

110 000

240 000

110 000

240 000

49 950

250 000

51 719

250 000

53 577

Програмен компонент 5 – Ефективност на Програмата

240 000

250 000

110 000

53 010

240 000

250 000

110 000

41 744

240 000

581 236

508 000

ДЪРЖАВЕН

Програмен компонент 4 – Партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света

Очак ван резул тат 3: До 2022 г.
социалните услуги, системата за
закрила на детето и правораздавателната система по-ефективно предотвратяват насилието, защитават
децата жертви и гарантират достъп
до ефективни правни средства за
защита на децата – у частници в
съдебни производства, включително
в хуманитарни ситуации.

Програмен компонент 3 – Превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца

* Редовни ресурси (РР) и Други ресурси (ДР).

Очакван резултат 2: До 2022 г. момчета
и момичета, особено най-уязвимите,
посещават училище и се ползват от
подобрени приобщаващи, чувствителни към пола образователни политики
и практики

Програмен компонент 2 – Приобщаващо предучилищно и училищно образование

С Т Р. 6 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 58

неприложимо

Оценка на подкрепата
на
УНИЦЕФ за
въвеж дане на
приобщаващо
предучилищно и
училищно образование

Цели 3 + 4

Цел 2 по СП: Всички
деца учат.

Цели 3 + 4

Цел 1 по СП: Децата оцеляват и се
развиват.

Резултат по Стратегическия план на
УНИЦЕФ

При ложение и разпространение на полож и т елен оп и т и
практики

При ложение и разпространение на полож и т елен оп и т и
практики

Критерии на подбор

Да предоставя информац и я п ри форми ране т о н а н а ц ион а л н и
политики за мащабирането и националното
покритие.

Да
информира
У НИЦ ЕФ, п ра ви т елството и местните власт и за нац иона лно то
разпространение.

Предназначение на
констатациите от
оценката

2021

2018

Очаквана
начална
дата

50 000 щ.д.
(РР и ДР)

50 000 щ.д.
(РР и ДР)

Очаквана стойност и
условен източник на
финансиране: Редовни ресурси (РР) или
Други ресурси (ДР) в
щатски долари

ДЪРЖАВЕН

6779

неприложимо

Оценка на подкрепата
на
УНИЦЕФ за
въвеж дане на
патронажни грижи в страната

Наименование
на оценката

Резултат по
РПРООН
(или еквивалент)

Приложение 3. Остойностен план на оценките
БРОЙ 58
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП)

за 2018 – 2019 г., България
(Одобрен с Решение № 335 от 21 май 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 12 юни 2018 г.)
Н а ц и о н а л н и Национална стратегия за детето, Национална стратегия „Визия за деинституциоприоритети:
нализация на децата в Република България“, Национална здравна стратегия, Национална стратегия за намаляване на преждевременно напуснали образователната
система, Национална програма за превенция на насилието, Цели 4 (Образование)
и 5 (Борба с бедността и социалното изключване) на Стратегия „Европа 2020“;
Цели за устойчиво развитие 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 и 17.
Очакван резул- 1. До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най-неравностойно положение,
тат от програмен растат в обгрижваща семейна и социална среда за постигане на висок стандарт
компонент:
на развитие, здраве, учене и цялостно благосъстояние.
2. До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най-неравностойно положение,
посещават училище и се ползват от подобрени приобщаващи, чувствителни към
пола образователни политики и практики.
3. До 2022 г. социалните услуги, системата за закрила на детето и правораздавателната система по-ефективно предотвратяват насилието, защитават децата жертви и
гарантират достъп до правни средства за защита на децата – участници в съдебни
производства, включително в хуманитарни ситуации.
4. До 2022 г. правата на детето са предмет на мониторинг, докладване и насърчаване
чрез засилени партньорства с държавните институции, гражданското общество,
медиите, частния сектор, децата и младежите и България все повече допринася за
насърчаване на правата на детето по света.
Очак вани меж- 1.1. Националната политическа рамка е консолидирана, за да гарантира справедлив
динни резултати: достъп до услуги и подкрепа за ранно детско развитие за всички деца.
1.2. Системите за закрила на детето и за социално подпомагане са укрепени, за
да предоставят консолидирана подкрепа за гарантиране правото на всяко дете да
живее в грижовна и подкрепяща семейна среда.
2.1. Наличие на апробирани механизми за прилагане на приобщаващи практики и
обучени професионалисти в подкрепа на приобщаващото образование в детските
градини и училищата.
2.2. На разположение на правителството е оценен и остойностен модел за осигуряване на достъп до ранно образование за деца под 5-годишна възраст от семейства
в неравностойно положение.
2.3. Налице са мултидисциплинарни мерки за намаляване дела на напусналите
образователната система, включително посредством мерки за превенция на ранните
бременности и насилието в училище и чрез ангажиране на подкрепа в общността.
3.1. Националните институции изпълняват целеви стратегии за превенция на насилието над деца и децата жертви получават цялостна подкрепа в услуги, адаптирани
към децата.
3.2. Правата на децата се гарантират от правосъдната система и широк набор от
алтернативни мерки подпомагат образователната и социалната интеграция на
децата в конфликт със закона.
3.3. Момчета и момичета, участници в съдебни производства, се ползват от подобрен капацитет на полицейските служители, прокурорите, съдиите и адвокатите,
както и от създаването на адаптирани към децата процедури.
4.1. Разработени са ефективни механизми за мониторинг на правата на детето,
които се използват от държавните институции, местните власти, гражданското
общество и професионалистите.
4.2. Държавните институции и НПО имат повишен капацитет да подпомагат
хоризонтално сътрудничество и да използват ресурси от официалната помощ за
развитие за насърчаване правата на детето.

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

4.3. Медии, НПО, професионалисти, деца и младежи са ангажирани в обединения
за комуникиране и промотиране на въпроси, свързани с правата на децата.
4.4. Партньори от частния сектор подкрепят насърчаването на правата на децата
и предоставят все повече ресурси в подкрепа на най-уязвимите деца и младежи в
България и по света.
Отговорен парт- Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните
ньор от прави- работи.
телството:
Други партньо- Министерствотото на образованието и науката (МОН), Министерството на здрари:
веопазването (МЗ), Министерството на правосъдието (МП), Министерството на
вътрешните работи (МВР), Министерството на финансите (МФ), Министерството
на младежта и спорта (ММС), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД),
Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Агенцията за социално подпомагане
(АСП), Агенцията за хората с увреждания, Националният статистически институт;
омбудсманът на Република България, Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ), областни и местни власти, училища, университети,
НПО, компании, медии.
Предложените в Застъпващия се работен план дейности са в съответствие с приоритети, определени в Програмата за сътрудничество между Правителството на Република България и УНИЦЕФ за
периода 2018 – 2022 г. и Плана за действие по програмата за страната 2018 – 2022. Общата цел е да
подкрепи усилията на България да гарантира, че всички деца и подрастващи в страната, включително
тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в
едно приобщаващо и закрилящо общество. Партньорството ще подпомогне и глобалните усилия за
насърчаване спазването на правата на детето, като развива иновативни подходи, привлича ресурси и експертиза и улеснява хоризонталното сътрудничество и споделянето на българския опит и
знания с други държави. Предложените дейности за 2018 – 2019 г. са включени в следните четири
компонента и допринасят за постигането на горепосочените резултати: (1) Ранно детско развитие
и публична грижа за децата; (2) Приобщаващо предучилищно и училищно образование; (3) Превенция на насилието над деца, закрила на жертвите и достъп до правосъдие; и (4) Партньорства за
наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света.

Период на
работния план:

1 януари 2018 г. – 31 декември 2019 г.

Прогнозен бюджет ($):

8 088 000

Осигурени средства ($):

4 200 000

Одобрен от:
За Министерството на труда и соци- Бисер Петков,
алната политика: министър

Правителство:

Редовни ресурси на
УНИЦЕФ:
За УНИЦЕФ:

Мария Хесус Конде,
представител на УНИЦЕФ
за България

Други ресурси:

-

1 415 000
2 785 000
(Всички посочени суми са в
щатски долари)

1‐6

7‐12 13‐18 19‐24
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РР 2018 ‐ 2019 ДР 2018 ‐ 2019

Бюджет (щатски долари)

2 524 000

Общо

x
x

b. Техническа помощ и застъпничество за премане от МЗ на методология и стандарти за патронажни грижи,

c. Техническа помощ за създаването на механизми за подготовка на човешките ресурси за предоставяне на качествена патронажна
грижа

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

х

х

х

x

x

x

x

х

x

x

x

х

х

х

x

x

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Държавна агенция за закрила
на детето, Агенция за социално
подпомагане, медицински
университети, НЦОЗА, професионални
асоциации в здравеопазването, лечебни
заведения.

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
образованието и науката, Народно
събрание, Държавна агенция за
закрила на детето, Агенция за социално
подпомагане, НЦОЗА, НПО,
изследователски институти,
университети, общини.

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Държавна агенция за закрила
на детето, Агенция за социално
подпомагане, НЦОЗА, НПО, асоциации
на професионалистите в
здравеопазването, медицински
университети, изследователски
институти, общини.
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5 000
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5 000

5 000
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25 000
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350 000

355 000

10 000

25 000
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10 000

40 000

10 000

5 000

350 000

371 000

10 000

5 000
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45 000

30 000
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65 000
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a. Резултатите от пилотирането на патронажни грижи в две области се използват от Министерството на здравеопазването (МЗ) за
въвеждането напатронажните грижи на национално равнище с финансиране от ОП "Развитие на човешките ресурси"

4. Подкрепа за устойчиво разпространение и прилагане на услугите за патронажна грижа за предоставяне на подкрепа на лица,
предоставящи грижи на деца на възраст до 3 години.

c. Подпомагане обмена на знания в областта на ранното детско развитие.

a. Застъпничество, основано на доказателства и техническа помощ са предоставени на правителството и другите отговорни страни
за иницииране и разработване на интегрирана стратегия за РДР.
b. Застъпничество за нормативни промени за разширяване на достъпа до здравеопазване на бременните жени без здравно
осигуряване.

х

x

b. Направен е и се използва за информиране на политиките анализ на ситуацията на децата с увреждания и затруднения в
развитието с фокус върху децата до 3 години и преглед на капацитета на здравната, образователната и системата за социална
закрила за междусекторна координация за посрещане на техните нужди.

х

x

a. На база направен анализ на разходите и ползите са разработени и обсъдени със съответните заинтересовани страни препоръки
за промени в политиките с цел гарантиране на равен достъп до здравна грижа на неосигурените бременни жени.

x

ДЪРЖАВЕН

3. Застъпничество, основано на доказателства и техническа помощ за разработване на Интегрирана стратегия за ранно детско
развитие, с която да се осигури холистична подкрепа за ранно детско развитие, с фокус върху най‐уязвимите деца.

x

2. Осигурени са данни и анализи за гарантиране на равнопоставена подкрепа за ранно детско развитие чрез съответните национални
политики

70

(ii) До 2022 г. услуги за патронажна грижа за укрепване на капацитета на лицата, полагащи грижи за децата за осигуряването на пълноценна грижа и за ранно идентифициране на рискове от проблеми в развитието се изпълняват във всички
области на страната.
(iii) До 2022 г. са разработени насоки за медицински специалисти за консултиране на родители за РДР и за скрининг за деца в риск от проблеми в развитието и са предоставени за одобрение от МЗ и съответните асоциации на професионалистите в
здравеопазването.
(iv) Брой семейства/лица, полагащи грижа за деца, които са обхванати от комуникационни инициативи и програми за подкрепа на родители за позитивно взаимодействие, пълноценна и стимулираща грижа за малките деца в пилотни области и
на национално ниво.
1. Управление и администриране
x
x
x
x
110 000
110 000

Индикатори: (i) До 2022 г. правителството е приело Национална стратегия за ранно детско развитие, която осигурява предоставянето на интегрирана и холистична подкрепа за развитие на всички деца в ранна възраст, особено на децата в най‐
неравностойно положение, във всички сектори.

Междинен резултат 1.1: Националните политики са консолидирани, за да гарантират справедлив достъп до услуги и подкрепа за ранно детско развитие за всички деца

Очакван резултат от програмен компонент 1: До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най‐неравностойно положение, растат в обгрижваща семейна и социална среда за постигане на
висок стандарт на развитие, здраве, учене и цялостно благосъстояние.

Ранно детско развитие и публична грижа за децата

Планирани дейности

Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 ‐ 2019 г.
БЪЛГАРИЯ

С Т Р.
БРОЙ 58

х
x

8. Разработване, тестване и устойчиво прилагане на програми за подкрепа на родители, с фокус деца на възраст 0‐4 години.

a. Изпълнение на програма за подкрепа на родителите на деца до 4 години за насърчаване на позитивно родителство.

x

x

х

х

x

x

х

х

х

х

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
образованието и науката, Държавна
агенция за закрила на детето, Агенция
за социално подпомагане, НПО,
общини, читалища.

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Държавна агенция за закрила
на детето, Агенция за социално
подпомагане, НПО, асоциации на
професионалистите в здравеопазването,
медии, общини, университети, лечебни
заведения.

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
образованието и науката, Държавна
агенция за закрила на детето, Агенция
за социално подпомагане, НЦОЗА,
университети, професионални
асоциации в здравеопазването, местни
власти, НПО

Министерство на здравеопазването,
Министерство на труда и социалната
политика, Държавна агенция за закрила
на детето, НЦОЗА, медицински
университети, професионални
асоциации в здравеопазването

д

x

2. Анализи и изследвания на политиките за реформа в областта на публичната грижа за деца допринасят за подобрение на тяхната
насоченост, ефикасност и съответствие с правата на децата.

x

x

x

x

x

x

47 000

145 000

221 000

5 000

5 000

10 000

15 000

20 000

20 000

15 000

15 000

6 000

30 000

95 000

955 000

20 000

90 000

110 000

100 000

10 000

155 000

165 000

25 000

125 000

150 000

77 000

240 000

1 176 000

25 000

95 000

120 000

115 000

30 000

155 000

185 000

40 000

125 000

165 000

6 000
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1. Управление и администриране

(ii) Системата за социална работа и социални услуги е укрепена и е свързана със системата за социално подпомагане (управление на случай, капацитет за насочване).

Междинен резултат 1.2.: Системите за закрила на детето и за социално подпомагане са укрепени, за да предоставят консолидирана подкрепа за гарантиране правото на всяко дете да живее в
грижовна и подкрепяща семейна среда
Индикатори: (i) В страната се прилага политика за алтернативна грижа, която е в съответствие с Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца от 2009 г.

x

x

х

х

х

х

х

x

x

х

x

ДЪРЖАВЕН

b. Разработена е програма за подкрепа на родителите на деца с увреждания и се прилага, като част от съществуващи услуги за
ранно детско развитие и др. услуги.

x

х

b. Разработване на обучителни модули за здравни професионалисти за консултиране на родители и др. лица, полагащи грижи за
деца в ранна възраст за ранното детско развитие, и за идентифициране на деца проблеми в развитието на деца до 3 години.

7. Изпълнение на комуникационни дейностие за насърчване на позитивно взаимодействие, пълноценна и стимулираща грижа за
малките деца в пилотни области и на национално ниво, вкл. за преодоляване на негативните стереотипи към деца с увреждания.

х

a. Обучения за укрепване на капацитета на професионалистите, вкл. за осигуряване на качество на услугите, създадени от МЗ с
финансиране от ОПРЧР.

x

x

х

x

х

x

x

х

x

х

x

6. Укрепване на капацитета на професионалистите (лични лекари, педиатри, патронажни сестри, др. професионалисти, ангажирани с
услуги за ранно детско развитие) в областта на ранното детско развитие.

a. Адаптирания пакет на УНИЦЕФ и СЗО за грижа, стимулираща РДР, за деца с увреждания (до 3 години), вкл. инструменти за
установяване на проблеми в развитието, е тестван за прилагане от съответните професионалисти в здравеопазването в пилотни
области.
b. Разработени са и са предоставени за одобрение от МЗ и съответните професионални асоциации в здравеопазването насоки за
професионалисти от първичната медицинска помощ (лични лекари, педиатри) и патронажни сестри за консултиране на родители
за насърчаване на РДР.

5. Разработени са и са предоставени за одобрение от МЗ и съответните професионални асоциации в здравеопазването насоки за
медицински специалисти от системата за първични здравни грижи (общопрактикуващи лекари, педиатри) и патронажни сестри за
консултиране на лицата, полагащи грижи за малки деца за ранно детско развитие, както и насоки за ранно идентифициране на
проблеми в развитието.

d. Техническа помощ и застъпничество за нормативни промени и осигуряване на бюджетни средства за гарантиране устойчивостта
на услугите след приключване на финансирането от Оперативните програми.

БРОЙ 58
С Т Р. 7 1

x

c. Анализ на финансирането и на институционалната рамка с цел информиране на политиките за закрила на детето и за социалните
услуги.

x

c. Предоставяне на техническа и експертна помощ за разработването и изпълнението на пътна карта за укрепване на капацитета на
системата за закрила на детето и на социалната работа в страната.

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на
образованието и науката, Министерство
на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Министерство на
финансите, Държавна агенция за
закрила на детето, Държавна агенция за
бежанците, Агенция за социално
подпомагане, Агенция за хората с
увреждания, Омбудсман, Национално
сдружение на общините в Република
България,областни администрации,
общини, НПО

297 500

283 000

5 000

28 000

58 000

x
x

x

x
x

x

x
x

x

180 000
280 000

30 000

1 502 500

1 348 000

45 000

700 000

128 000

158 000

180 000
250 000

1 205 000

1 065 000

40 000

700 000

100 000

100 000
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2. Подкрепа за изграждането и изпълнението на приобщаващо образование в детските градини и училищата.

a. Техническа и експертна помощ за въвеждането на модел за приобщаващо образование в общообразователните детски градини.

x
x

1. Управление и администриране

(iii) Процент от учителите, които подкрепят приобщаването на децата с увреждания в общообразователните училища и детски градини

(ii) Първоначалното и продължаващото обучение на учителите включва обучителни модули, свързани с приобщаването и специалните потребности на децата

Индикатори: (i) : Разработен е подход за приобщаващо образование в детските градини и училищата за всички деца, който е документиран, валидиран и се използва в националните образователни политики и програми

Очакван резултат от програмен компонент 2: До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най‐неравностойно положение, посещават училище и се ползват от подобрени приобщаващи,
чувствителни към пола образователни политики и практики.
Междинен резултат 2.1: Наличие на апробирани механизми за прилагане на приобщаващи практики и обучени професионалисти в подкрепа на приобщаващото образование в детските
градини и училищата

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ДЪРЖАВЕН

Приобщаващо предучилищно и училищно образование

5. Изпълнението на проекти за апробирането на нови услуги в общността информира разработването и и приложението на политики
и програми за уязвими и маргинализирани деца, особено децата в риск от разделяне от семейството, децата в институции и децата в
увреждания
6. Изпълнение на комуникационни дейности за положителна социална промяна за реализиране правото на всяко дете да живее в
семейна среда.
7. Техническа и експертна помощ, застъпничество, укрепване на капацитета и апробиране на нови подходи за подобряване на
закрилата на децата бежанци и мигранти, включително непридружените и разделените от семействата деца и за предоставянето на
социални услуги.

x

x

b. Предоставяне на техническа и експертна помощ на национално и областно ниво в подкрепа на продължаването и
консолидирането на реформата за деинституционализация, включително чрез нови проекти за деинституционализация с
приоритет ефективно предотвратяване на разделянето на децата от семействата и хоризонтално сътрудничество с други държави.

4. Подкрепа за укрепване на капацитета на системите за закрила на детето, за социално подпомагане и свързаните системи на
национално и местно равнище за предоставяне на индивидуализирана, адекватна и координирана закрила, грижа и подкрепа на
уязвими деца и семейства.

x

a. Предоставяне на техническа помощ за разработването на нормативна рамка за социалните услуги и алтернативната грижа и за
подобряване на качеството на социалните услуги и алтернативната грижа в страната.

x

x

b. Проследяване и анализ на ситуацията на децата в системата за закрила на детето, анализ на факторите, които водят до
разделяне на децата от семействата, анализ на политиките с цел информиране на националния диалог за предотвратяване на
разделянето на децата от семействата и обмен на опит в рамките на ЕС и с други държави.

3. Техническа и експертна помощ за разработването и изпълнението на политки за предотвратяване на разделянето на децата от
семействата, качествена алтернативна грижа, укрепване на системата за закрила на детето и предоставяне на социални услуги.

x

а. Осъществяване на съвместен анализ и оценка на системата за закрила на детето с цел изготвяне на пътна карта за укрепване на
капацитета на системата

С Т Р. 7 2
БРОЙ 58

b. Разработване на пакет с обучителни материали за приобщаващо образование.

x

x

x
х

x
х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Министерство на образованието и
науката, Държавна агенция за
бежанците, Регионални управления на
образованието,
Регионални ресурсни центрове,
областни администрации, общини, НПО,
университети, училища, детски градини,
бизнес

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Министерство на образованието и
науката, Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на
вътрешните работи, Държавна агенция
за закрила на детето, Агенция за
социално подпомагане, Регионални
управления на образованието, областни
администрации, общини, училища,
детски градини, НПО, медии, бизнес

x

2. Изследвания и анализи на политиките за превенция и отговор на насилието над деца допринасят за подобряване на тяхната
насоченост, ефикасност и съответствие с правата на децата

x

x

x

x

70 000

198 000

37 500

2 500

35 000

80 000

30 000

2 110 000

30 000

70 000

2 308 000

262 500

80 000
225 000

22 500

20 000

50 000

15 000

15 000
50 000

95 000

100 000

60 000

80 000

100 000

ВЕСТНИК
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x

1. Управление и администриране

(iii) Дял родители, които не приемат телесното наказание като възпитателен метод в резултат от целенасочени комуникационни кампании

(ii) Брой сигурни и достъпни механизми за подаване на сигнали за насилие от деца

Междинен резултат 3.1: Националните институции изпълняват целеви стратегии за превенция на насилието над деца и децата жертви получават цялостна подкрепа в услуги, адаптирани към
децата
Индикатори: (i) Държавата събира и публикува редовно ключови административни данни за насилие, експлоатация и злоупотреба с деца, дезагрегирани по възраст и пол

Очакван резултат от програмен компонент 3: До 2022 г. социалните услуги, системата за закрила на детето и правораздавателната система по‐ефективно предотвратяват насилието, защитават
децата жертви и гарантират достъп до правни средства за защита на децата участници в съдебни производства, включително в хуманитарни ситуации.

Превенция на насилието над деца, закрила на жертвите и достъп до правосъдие

x

x

x

x

x
x

x

x

20 000

80 000

20 000

1 140 000

50 000

900 000

250 000

50 000

380 000

250 000

350 000

240 000

30 000

ДЪРЖАВЕН

4. Техническа помощ за разработването на цялостен подход за превенция и отговор на насилието в образователните институции, вкл.
чрез разработването на протоколи и практики в детските градини и училищата
5. Укрепване на капацитета на МОН и училищата за въвеждане на образование за правата на децата и за насърчаване на детското
участие и ангажирането на младежите

3. Документиране и валидиране на иновативни подходи за подобряване на образователните резултати на децата в риск от отпадане
от училище

1. Предоставяне на техническа и експертна помощ на национално и местно ниво за изпълнение на Националната стратегия за
намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище деца
2. Разработване на интегриран подход за превенция на детските бракове и на отпадането от училище на ромските момичета в един
пилотен регион

(ii) Информационната система за обслужване на образованиетопредоставя данни за посещаемостта и отпадането

Индикатори: (i): Разработени са междусекторни подходи за предотвратяване на отпадането от училище на ромски момичета и на деца в риск от отпадане

Междинен резултат 2.3: Налице са мултидисциплинарни мерки за намаляване дела на напусналите образователната система, включително посредством мерки за превенция на ранните
бременности и насилието в училище и ангажиране на подкрепа в общността.

5. Промяна на социалните норми, които са пречка за достъпа до приобщаващо образование на децата с увреждания
x
x
Междинен резултат 2.2: На разположение на правителството е оценен и остойностен модел за осигуряване на достъп до ранно образование за деца под 5‐годишна възраст от семейства в
неравностойно положение
Индикатори: (i) Направен е анализ на разходите и ползите на иновативен модел за достъп до ранно образование и е предоставен на правителството
1. Документиране, остойностяване и оценка на гъвкави подходи за гарантиране достъпа на деца под 5‐годишна възраст в
x
x
x Министерство на образованието и
неравностойно положение до качествено образование в ранна детска възраст
a. Преглед на съществуващите гъвкави модели и подходи за образование в ранна детска възраст
x
x
x науката, областни администрации,
общини, НПО
b. Документиране и оценка на иновативни модели за образование в ранна детска възраст
x
x
x

а. Разработване на обучителни материали и изпънение на обучителни модули приобщаващо образование
b. Разработване на подходи за въвеждането на въпроси, свързани с приобщаването първоначалното и продължаващото обучение
на учителите
4. Подкрепа за изпълнението на рекреационни и образователни дейности за децата бежанци и мигранти

c. Укрепване на капацитета на съответните институции на национално, областно и местно ниво за разработване и устойчиво
прилагане на приобщаващи политки и практики.
3. Разработване на модули за приобщаващо образование за първоначалното и продължаващото обучение на учителите,
специалистите и непедагогическия персонал
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x
x
x

b. Оценка на пилотни модели, финансови анализи и анализи на институционалната рамка информират междусекторните политики
за превенция и отговор на насилието над деца

3. Техническа и експертна помощ за разработването и изпълнението на политики за превенция на насилието и защита на децата
жертви на насилие

4. Подкрепа за укрепването на капацитета на системата за закрила на детето и на социалните услуги на национално и на местно ниво
за предоставяне на индивидуализирани, адекватни и координирани отговор, закрила и грижа на децата жертви на насилие
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на
образованието и науката, Министерство
на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Министерство на
финансите, Държавна агенция за
закрила на детето, Държавна агенция за
бежанците, Агенция за социално
подпомагане, Агенция за хората с
увреждания, областни администрации,
общини, Омбудсман, НПО, медии, деца
и младежи

x

b.Техническа и експертна помощ за разработването на информационна система, която позволява индивидуалното планиране,
проследяване и оценка на ефективността на интервенциите в областта на детското правосъдие
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Министерство на правосъдието,
Министерство на вътрешните работи,
Министерство на труда и социалната
политика, Държавна агенция за закрила
на детето, Агенция за социално
подпомагане, Комисия за защита от
дискриминация, Омбудсман, общини,
университети, НПО

25 000

5 000

20 000

25 000

100 000

100 000

375 000

100 000

150 000

20 000

10 000

30 000

95 000

400 000

100 000

150 000

25 000

30 000

55 000

95 000

1 305 000

165 000

165 000

1 175 000

700 000

110 000

130 000

700 000

100 000

80 000

x

a. Техническа и експертна помощ за разработването и прилагането на професионални стандарти за работа с деца участници в
правни процедури за полицейски служители, прокурори, съдии и адвокати

x

х

x

х

x

х

25 000

440 000

465 000

ВЕСТНИК
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х

1. Укрепване на капацитета на полицейски служители, прокурори, съдии и адвокати за работа с деца участници в правни процедури

(ii) Данните за броя деца участници в съдебни производства (наказетелни, граждански, административни), и причините за тяхното участие са: a. Интегрирани в съществуващи механизми за събиране и управление на данни; b. Дезагрегирани по
възраст; c. Събират се регулярно; и d. Се публикуват

Индикатори: (i) Децата, участници в правни процедури имат достъп до специализирана правна помощ.

4. Техническа и експертна помощ за въвеждането на подхода на възстановителното правосъдие за децата в конфликт със закона чрез
x
x
x
разработването на възстановителни механизми в пилотни съдебни райони
Междинен резултат 3.3: Момчета и момичета, участници в съдебни производства, се ползват от подобрен капацитет на полицейските служители, прокурорите, съдиите и адвокатите, както и от
създаването на адаптирани към децата процедури

x

x

x

x

x

130 000

10 000

50 000

0

0

ДЪРЖАВЕН

3. Техническа и експертна помощ за разработване и въвждане на механизми за отклоняване и на алтернативни мерки за децата в
конфликт със закона в пилотни съдебни райони

x

x

a. Техническа и експертна помощ за разработването на нормативна рамка, която отразява изискванията на КПД и европейските
стандарти и транспонира Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета. от 11 май 2016 година. относно
процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo

x

1. Управление и администриране

2. Подкрепа за промяна на правната и институционалната рамка, свързана с третирането на децата в конфлик със закона в
съответствие с международните и европейските стандарти

(iii) Брой непридружени деца мигранти, които са задържани

(ii) Брой деца, настанени в СПИ и ВУИ

Индикатори: (i) Процедури за отклоняване, които се изпълняват в съответствие с международните норми

5. Подкрепа за пилотирането и апробирането на мултидисциплинарни интегрирани услуги за деца жертви на насилие и за
x
x
x
създаването на адаптирани и достъпни канали за подаване на сигнали за насилие над деца с цел информиране на националните x
политики и програми
6. Техническа и експертна помощ за укрепване на капацитета за предотвратяване, намаляване и отговор на насилието, основано на
x
x
пола, сред децата бежанци и мигранти и възрастните, преживели насилие
7. Разработване на комуникационни материали и дейности за социална промяна и изпълнение на иновативни подходи за промяна
x
x
x
на негативните социални норми, които толерират насилието над деца и за насърчаване на положителни социални норми за x
реализиране на правото на детето да бъде защитено от насилие в семейството и в общността
Междинен резултат 3.2: Правата на децата се гарантират от правосъдната система и широк набор от алтернативни мерки подпомагат образователната и социалната интеграция на децата в
конфликт със закона

x

a. Национално изследване предоставя данни за разпространението на насилието над деца, за познанията, нагласите и
поведението сред обществото, родителите и децата и за капацитета на системите за превенция и отговор на насилието

С Т Р. 7 4
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Партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света

x

x

x

х

x

x

x

x

x

х

x

x
Министерство на вътрешните работи,
Министерство на правосъдието,
Национален институт на правосъдието,
Академия на МВР, Омбудсман, Комисия
за защита от дискриминация,
университети, НПО

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

х

x

х

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

х

Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на
образованието и науката, Министерство
на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Държавна агенция за
закрила на детето, Държавна агенция за
бежанците, Агенция за социално
подпомагане, Агенция за хората с
увреждания, Национален статистически
институт, Омбудсман, Комисия за
защита от дискриминация,
университети, изследователски
институти, НПО, медии

x

x

x

x

Министерство на външните
работи,Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на
образованието и науката, Министерство

10 000

10 000

760 000

150 000
640 000

200 000

200 000

410 000

150 000

290 000

1 528 000

603 000

30 000

108 000

ВЕСТНИК
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1. Документиране на българския опит и добри практики в областта на реформата в закрилата на детето, деинституционализацията,
ранното детско развитие, приобщаващото образование, достъпа до правосъдие, мониториране на правата на детето, детското
участие и ангажиране на младежите, и комуникацията и насърчаването на правата на децата

Индикатори: (i) Брой инициативи за насърчаване правата на децата в други държави чрез двустранно сътрудничество

120 000

120 000

1 288 000

560 000

43 000

240 000

20 000

100 000

10 000

8 000

ДЪРЖАВЕН

Междинен резултат 4.2: Държавните институции и НПО имат повишен капацитет да подпомагат хоризонтално сътрудничество и да използват ресурси от официалната помощ за развитие за
насърчаване правата на детето

a. Укрепване на капацитета на националните партньори за мониториране на ситуацията и за изготвянето на доклади за
изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето и на други приложими международни конвенции
b. Предоставяне на техническа и експертна помощ за разработването на системи за мониториране на спазването правата на
децата със специален фокус върху най‐уязвимите деца
c. Подкрепа на националния диалог и предоставяне на техническа помощ за укрепване на независимия мониторинг на правата на
децата
d. Предоставяне на техническа помощ за събирането на данни и използването на качествени и дезагрегирани данни, както и за
обмен на данни за децата и семействата между институциите
e. Разработване, изпълнение, публикуване и разпространение на изследвания, проучвания, анализи и оценки, които допринасят за
мониторирането и изпълнението на препоръките на Комитета на ООН по правата на детето
2. Предоставане на техническа помощ за мониториране и защита на правата на децата бежанци и мигранти, включително
непридружените и разделените от семействата деца
3. Подкрепа за активното участие на гражданското общество в мониториране на правата на децата

1. Подкрепа за разработването и прилагането на механизми за мониториране на ситуацията на децата на национално и местно ниво
и за защита правата на децата от национални и местни власти, независими организации за правата на човека и НПО

(ii) Институцията на Омбудсмана работи в съответствие с Парижките принципи и е пълноправен член на ЕМДО и прави мониторинг и изготвя доклади за ситуацията на най‐уязвимите деца

Очакван резултат от програмен компонент 4: До 2022 г. правата на детето са предмет на мониторинг, докладване и насърчаване чрез засилени партньорства с държавните институции,
гражданското общество, медиите, частния сектор, децата и младежите и България все повече допринася за насърчаване на правата на детето по света.
Междинен резултат 4.1: Разработени са ефективни механизми за мониторинг на правата на детето, които се използват от държавните институции, местните власти, гражданското общество и
професионалистите.
Индикатори: (i) Брой доклади с дезагрегирани данни за деца на НСИ в съответствие със заключителните препоръки на КПД (CRC/C/BGR/CO/3‐5 )

x

x

b. Техническа помощ и застъпничество за подобряване на междусекторната координация и сътрудничество, гарантиращи
прилагането на ефикасен, навременен и мултидисциплинарен подход към децата участници в правни процедури

3. Техническа и експертна помощ за разработването и въвеждането на механизми за събиране и анализ на дезагрерирани данни за
деца участници в правни процедури, които информират националните политики и съдебната практика

x

х

x

x
х

x

x

a. Техническа и експертна помощ за изменения в нормативната рамка, с коити се въвеждат адаптирани процедури за деца
жертви и свидетели на престъпление на досъдебна и съдебна фаза, както и за децата, участници в граждански производства

2. Подкрепа за осигуряване на децата на достъп до адаптирани процедури

b. Техническа и експертна помощ за разработването и въвеждане на първоначално и продължаващо обучение за полицейски
служители, прокурори и съдии в съответните обучителни институти
c. Техническа и експертна помощ за разработването на модел за предоставането на специализирана правна помощ за деца
участници в правни процедури
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x

3. Предоставане на техническа помощ за изпълнението на инициативи на България за насърчаване на правата на децата по света

x

x

x

x

x

x

на вътрешните работи, Министерство на
правосъдието, Министерство за
младежта и спорта, Държавна агенция
за закрила на детето, Агенция за
социално подпомагане, Национално
сдружение на общините в Република
България , университети,
изследователски институти, НПО,
медии, частен сектор

x

5. Подкрепа за иницативата "Най‐големия урок" за запознаване с Целите за устойчиво развитие и за насърчаване на солидарност
между децата
x

x

x

х

x

x

x

x

х

x
Министерство на образованието и
науката, Министерство за младежта и
спорта, Държавна агенция за закрила
на детето, медии и ПР агенции,
Асоциация на европейските
журналисти, Съвет за електронни
медии, университети, НПО, бизнес, деца
и младежи, Посланици на добра воля

х

х

х

Медии, физически и юридически лица

Бизнес

Бизнес, маркетингови агенции

1 415 000

6 673 000

50 000

50 000

283 000

20 000

78 000

185 000

365 000

20 000

50 000

85 000

120 000

90 000

8 088 000

225 500

225 500

283 000

20 000

78 000

185 000

445 000

30 000

65 000

105 000

140 000

105 000

40 000
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х

х

х

175 500

х

4. Призиви и/или кампании за набиране на средства в отговор на извънредни ситуации или хуманитарни кризи в други държави (при
необходимост)

х

х

Бизнес, медии

МЕЖДУСЕКТОРНИ

х

х

х

175 500

х

3. Дейности за продължаване и разширяване на съществуващите корпоративни партньорства и за създаване на 5 нови дългосрочни
корпоративни партньорства с висока стойност

х

Ефективност на Програмата

х

2. Комуникационни дейности, директен и онлайн маркетинг и създаване на нови канали за дарение за набиране на индивидуални
дарители

(vii) Брой партньори от бизнеса, които подкрепят правата на децата с нефинансови средства

1. Кампании и събития за набиране на средства от индивидуални дарители

х

(ii) Общ брутен приход; (iii) Брутен приход от корпоративни партньорства; (iv) Брутен приход от средства, получени в брой; (v) Брутен приход от редовни дарители;

(vi) Брой активни редовни дарители

80 000

10 000

15 000

20 000

20 000

15 000

0

15 000

15 000

ДЪРЖАВЕН

Индикатори: (i) Брой бизнес партньори, които са ангажирани в предоставянето на иновации, експертиза и други ресурси в подкрера на изпълнението на Програмата

Междинен резултат 4.4: Партньори от частния сектор подкрепят насърчаването на правата на децата и предоставят все повече ресурси в подкрепа на най‐уязвимите деца и младежи в България
и по света.

x

x

x

4. Подкрепа и организиране на иницативи за даване на глас на деца и младежи

х
x

х

2. Правата на децата са широко промотирани чрез инициативи и кампании в/с медии, бизнеса и НПО

x

40 000

15 000

15 000

76

3. Провеждане на широка застъпническа и комуникационна кампания за социална промяна за намаляване на насилието над деца в
партньорство с медиа

x

1. Укрепване капацитета на журналисти, медии и ПР експерти за етична комуникация и отразяване на правата на децата

(iv) % медийно отразяване на гласа на УНИЦЕФ

(iii) Брой импресии достигнати чрез традиционни медии

(ii) Брой хора, достигнати чрез социалните медии на УНИЦЕФ

Индикатори: (i) Брой професионалисти, ангажирани с етична комуникация и отразяване на правата на децата

Междинен резултат 4.3: Медии, НПО, професионалисти, деца и младежи са ангажирани в обединения за комуникиране и промотиране на въпроси, свързани с правата на децата.

x

2. Предоставане на техническа помощ и застъпничество за споделяне на българския опит и експертиза чрез инициативи за
двустранно сътрудничество

С Т Р.
БРОЙ 58
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4
и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84
от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от
2012 г., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г.,
бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 1, т. 3 думите „морските
пространства на Република България“ се заменят с „териториалното море на страната“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „г“ думите
„морските пространства на Република България“ се заменят с „териториалното море
на страната“.
§ 3. В чл. 51 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 9 от закона
на златните монети, които не са включени
в списъка по чл. 160а, ал. 1, т. 3 от закона
или в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона,
вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение документ,
издаден от управителя на Българската народна банка, с който да удостовери, че са
налице едновременно условията по чл. 160а,
ал. 1, т. 2 от закона.“
§ 4. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинеи 5 и 6 се отменят.
2. В ал. 7 думите „включен в описа по
ал. 5“ се заличават.
3. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.
§ 5. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „описани в регистрационен опис по образец – приложение № 2,
който е подаден не по-късно от 45 дни от
датата на регистрация“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „описани в регистрационен опис по образец – приложение № 3, който
е подаден не по-късно от 45 дни от датата
на повторната регистрация“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „се отразява в дневника
за покупките за съответния данъчен период“ се заменят с „или документът, с който
е начислен данък при дерегистрацията, се
отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период със съответстващите на
наличните активи данъчна основа и данък“.
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 думите „на ал. 1 – 5“ се заменят
с „на ал. 1 – 4“ и думите „чл. 84 ЗДДС“ се
заменят с „чл. 84 от закона“.
6. Алинеи 7 и 8 се отменят.

ВЕСТНИК
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§ 6. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в основния текст след думите „по чл. 79,
ал. 5“ се добавя „и 6“;
б) в т. 7 след думите „по чл. 79, ал. 5“ се
добавя „и 6“.
2. В ал. 5 основният текст се изменя така:
„(5) Корекциите по чл. 79а от закона се
извършват за всяка от годините, следващи
годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не
е упражнено право на данъчен кредит, или
съответно за всяка от годините, следващи
годината на фак т и ческото използване, в
случай че имотът не е използван повече от
една година от годината на упражняване
на право на данъчен кредит, или годината,
през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1
от закона, когато не е упражнено право на
данъчен кредит, чрез издаване на протокол,
който трябва да съдържа:“.
3. В ал. 6 основният текст се изменя така:
„(6) Корекциите по чл. 79б от закона се
извършват за всяка от годините, следващи
годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича
срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато
не е упражнено право на данъчен кредит,
чрез издаване на протокол, който трябва да
съдържа:“.
4. Алинеи 7 и 8 се отменят.
5. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) Протоколите по ал. 3 се посочват в
колона 12 „Начислен ДДС за доставки по
к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден
в закона в други случаи“ на дневника за
продажбите, а протоколите по ал. 4, 5 и 6, с
които се определя размерът на увеличението/
намалението на размера на данъчния кредит, се посочват в колона 11 „ДДС с право
на пълен данъчен кредит“ на дневника за
покупките.
(10) Когато датата на дерегистрация на
лицето по закона не съвпада с последния
данъчен период на ка лендарната година,
се приема, че за целите на чл. 79а, ал. 7 и
чл. 79б, ал. 6 от закона последният данъчен
период на календарната година е данъчният
период, за който възникват задълженията по
чл. 111 от закона за лицето.
(11) За целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б,
ал. 6 от закона не се смятат за налични
стоките и услугите, за които на основание
чл. 111 от закона към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка.
(12) За целите на чл. 79а и чл. 79б от закона
5-годишният срок, съответно 20-годишният
срок, спира да тече за всяка календарна го-

С Т Р.
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дина, през която стоката, съответно недвижимият имот, не се използва за дейностите,
посочени в чл. 69 и 70 от закона. Срокът се
възобновява за всяка календарна година, през
която стоката, съответно недвижимият имот,
започне отново да се използва за дейностите,
посочени в чл. 69 и 70 от закона.“
§ 7. В чл. 73, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Всички данъчно задължени
лица са длъжни да определят облагаемия си
оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона
след изтичане на всеки календарен месец
за предходните 12 месеца преди текущия,
както и ежедневно за период не по-дълъг
от два последователни месеца, включително
текущия.“
§ 8. В чл. 74, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „а когато оборотът е достигнат за
период не по-дълъг от два последователни
месеца, включително текущия, в справката
се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат
оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 9. В чл. 77, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „в справката се включва
и облагаемият оборот за текущия месец до
датата, на която е подадено заявление по
чл. 109 от закона“.
§ 10. В глава шестнадесета, раздел IV се
създава чл. 100а:
„Златни монети – инвестиционно злато
Чл. 100а. (1) В заповедта по чл. 175, ал. 5
от закона се вк лючват златните монети,
които отговарят на условията по чл. 160а,
ал. 1, т. 2 от закона.
(2) Лицето, което е заявило искане за
удостоверяване на златни монети като инвестиционно злато в случаите по чл. 160а,
ал. 2 от закона, е задължено да предостави
на Българската народна банка надеж дна
информация и документи по ред, определен
от Българската народна банка, че монетите
отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1,
т. 2 от закона.
(3) Б ъ л г ар с к и з л ат н и моне т и , кои т о
отговарят на условията на чл. 160а, ал. 1,
т. 2 от закона, се включват в заповедта по
чл. 175, ал. 5 от закона или се изключват от
заповедта, когато престанат да отговарят на
условията, по предложение на Българската
народна банка.
(4) Златни монети, за които е издаден
документ по чл. 160а, ал. 1, т. 4 от закона,
се включват в заповедта по чл. 175, ал. 5
от закона по предложение на Българската
народна банка.“

ВЕСТНИК
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§ 11. В чл. 111е след думите „данък върху
добавената стойност“ се поставя запетая и
се добавя „глоби или имуществени санкции
във връзка с нарушения по закона“.
§ 12. В чл. 111ж, ал. 3 думите „чл. 83,
ал. 4 от“ се заличават.
§ 13. В чл. 111з, ал. 3 и 5 думите „чл. 83,
ал. 4 от“ се заличават.
§ 14. В глава седемнадесета „а“ се създават чл. 111к, 111л и 111м:
„Публичен електронен регистър на лицата
по чл. 176в, ал. 15 от закона
Чл. 111к. (1) Публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от закона е част
от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(2) В регистъра се вписва идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, идентификационен
номер по чл. 94, ал. 2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно
потребление на горива, получени по реда
на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо
по раздели на приложение № 35 и в мерна
единица за съответното гориво, посочена в
акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата
на промяна на прогнозното средномесечно
потребление на горива, обявено по реда на
чл. 111л, ал. 3, и дата на заличаване.
Вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от
закона
Чл. 111л. (1) Вписването в регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва след
подаване на уведомление по образец – приложен ие № 38, по е лек т р онен п ът ч р е з
електронна услуга, предоставена от НАП,
в 7-дневен срок преди датата на възникване
на данъчното събитие при вътреобщностно
придобиване на течни горива или датата
на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за
акцизите и данъчните складове, които са
предназначени за собствено потребление.
(2) Датата на вписване в регистъра е датата на подаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При промяна на обстоятелства относно
прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация
на нов обект, отклонение повече от 10 на
сто от обявеното прогнозно средномесечно
потребление на горива се подава уведомление
за промяна на обстоятелствата в 7-дневен
срок преди настъпването им по електронен
път чрез електронна услуга, предоставена от
Националната агенция за приходите.
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(4) При определяне на данъчните основи
по чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона не се
включват горивата, които са предназначени
за собствено потребление от лице по чл. 176в,
ал. 13 и 14.
Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15
от закона
Чл. 111м. (1) Заличаването от регистъра
по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва по
искане на задълженото лице или по инициатива на органа по приходите.
(2) По искане на лицето заличаването
от регист ъра се извършва чрез подаване
на уведомление по образец – приложение
№ 38, по електронен път чрез електронна
услуга, предоставена от Н АП. В този случай
датата на заличаване в регистъра е датата
на подаване на уведомлението.
(3) По инициатива на органа по приходите заличаването от регистъра се извършва
след проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 14 от закона.
Когато се установи, че лицето не отговаря
на изискванията за вписване в регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от закона, компетентният
орган по приходите издава акт за заличаване на вписването в регистъра. Датата на
връчване на акта е дата на заличаване на
вписването в регистъра. Актът, с който се
заличава вписването в регистъра, подлежи
на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 15. В чл. 113 ал. 9 се изменя така:
„(9) В слу чаите на дерегистрация, без
последваща регистрация в рамките на един
данъчен период, декларациите по чл. 125,
ал. 1 и 2 от закона и отчетните регистри по
чл. 125, ал. 3 от закона се подават само на
хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.“
§ 16. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 4 се изменя така:
„(4) Декларирането по реда на ал. 1 се
извършва чрез подаване на съответния образец по електронен път при условията и по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс освен в случаите, когато законът и
този правилник изискват друго.“
2. А линея 5 се отменя.
3. В ал. 10 думите „чл. 126, ал. 2 и ал. 3,
т. 1“ се заменят с „чл. 126, ал. 2, ал. 3, т. 1
и ал. 4“.
§ 17. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 8 и 9:
„8. За целите на чл. 64, ал. 1, т. 3 „дълготрайни активи, използвани от данъчно
задълженото лице в рамките на независи-
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мата му икономическа дейност“ не включва
стоки, които лизингодател придобива с цел
да ги предоставя по договор за лизинг, ако
след изтичане на договора е прехвърлено
правото на собственост върху стоките.
9. „Териториалното море на Република
България“ е по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България.“
§ 18. В приложение № 1 се правят следните изменения:
1. В раздел „Б“ ред „ □ Чл. 96, ал. 1 от
ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС
за последните 12 последователни месеца
преди текущия
лв.“ се
изменя така:
„□ Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна
регистрация при облагаем оборот съгласно
чл. 96, ал. 1 ЗДДС
лв.“
2. В раздел „В“ ред „Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци
за последните 12 месеца преди текущия“ се
изменя така: „Справка за облагаемия оборот
по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните
12 месеца преди текущия или справка за
облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по
месеци за последните 12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат
оборотът, когато оборотът е достигнат за
период не по-дълъг от два последователни
месеца, включително текущия.“
3. В раздел „Г“ редове „Дата: _ _ _ _ _ _ _ _
Длъжност: ________ Подпис и печат: ______“
се изменят така: „Дата: __________________ Длъжност: ________ Подпис: ________“.
4. В забележката думите „Този формуляр
се попълва задължително на машина.“ се
заличават.
§ 19. Приложения № 2 към чл. 61, ал. 1,
№ 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5
се отменят.
§ 20. В приложение № 8 се правят следните
изменения:
1. В раздел „Б“:
а) р ед „ □ Ч л. 10 7, т. 4, бу к в а „а“ о т
ЗДДС – задъл жителна дерегистрация при
прекратяване на юридическо лице – търговец
със или без ликвидация“ се изменя така:
„ □ Чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на
юридическо лице – търговец с ликвидация“;
б) р ед „ □ Ч л. 10 7, т. 4, бу к ва „б“ о т
ЗДДС – задъл жителна дерегистрация при
прекратяване на регистрирано лице – кооперация“ се изменя така: „ □ Чл. 107, т. 4, буква
„б“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация
при прекратяване на регистрирано лице –
кооперация с ликвидация“;
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в) ред „□ Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване
на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец“ се изменя така: „□ Чл. 107,
т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване с ликвидация
на регистрирано лице – юридическо лице,
което не е търговец“;
г) ред „ □ Чл. 107, т. 4, буква „г“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване
на неперсонифицираното лице или осигурителната каса“ се заличава.
2. В раздел „В“ ред „Дата: ________ Длъжност: ________ Подпис и печат: ______“ се изменя така: „Дата: ________ Длъжност: ________
Подпис: ________“.
3. Забележката се заличава.
§ 21. В приложение № 9 се правят следните
изменения:
1. Ред „Печат на данъчнозадъл женото
лице:“ се заличава.
2. В забележката думите „Този формуляр
се попълва задължително на машина.“ се
заличават.
§ 22. В приложения № 13 и 19 се правят
следните изменения:
1. Ред „Дата на съставяне: .............. Длъжност: ............ Подпис и печат: ................“ се
изменя така: „Дата на съставяне: .......... Длъжност: ............ Подпис: .........“.
2. В забележката думите „Този формуляр
се попълва задължително на машина.“ се
заличават.
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§ 23. В приложение № 20 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата: ........ Подпис и печат ........“
се изменя така: „Дата .......... Подпис .........“.
2. В забележката думите „Този формуляр
се попълва задължително на машина.“ се
заличават.
§ 24. В приложение № 23:
1. Ред „Дата: ....... Подпис и печат .........“
се изменя така: „Дата .......... Подпис .........“.
2. Забележката се заличава.
§ 25. В приложение № 25 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата ...... Длъжност ............ подпис
и печат ..........“ се изменя така: „Дата ........
Длъжност ......... Подпис ........“.
2. Ред „Date ...... Position .......... Signature
and seal ............“ се изменя така: „Date ..........
Position .......... Signature ...............“.
§ 26. В приложения № 27 и 29 се правят
следните изменения:
1. Ред „Дата: ________ Длъжност: ________
Подпис и печат: __________“ се изменя така:
„Дата: _____________ Длъжност: ___________
Подпис: _____________“.
2. В забележката думите „Този формуляр
се попълва задължително на машина.“ се
заличават.
§ 27. Създава се приложение № 38 към
чл. 111л, ал. 1:
„Приложение № 38
към чл. 111л, ал. 1

Вх. № .......................
Дата .........................

До ТД на НАП .......................................

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 176В,
АЛ. 15 ОТ ЗДДС
От ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(име/наименование на лицето)
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/
ЛН/Служебен № от
регистъра на НАП
ИН по ЗДДС:

B

G

Адрес по чл. 8 от ДОПК: ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
За вписване в регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС

За промяна на обстоятелства в
подадено уведомление

За заличаване от регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС
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Прогнозно средномесечно потребление на горива за собствено потребление, получавани при условията на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС
№ Данни за обекпо тите, в които
ред с е по т р е бя ва
гориво за собствено потребление

Вид Адрес –
на
насеобеклено
та
място,
област,
улица,
№
1

2

3

Данни за декларираните от задълженото лице
съдове/съоръжени я съгласно изискванията на
чл. 118, ал. 8 от ЗДДС,
декларирани по реда на
чл. 59в от Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране
и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез
фискални устройства (Наредба № Н-18 от 2006 г.)
по обек т и, в кои то се
потребява гориво за собствено потребление
Номер,
вид на
съда,
вместимост,
вид гориво
4

Машина, съоръжение, МПС, инсталация и др., потребяваща гориво за собствено потребление от съдове/
съоръжения, декларирани по реда на чл. 59в от Наредба
№ Н-18 от 2006 г.

Адрес – насе- Вид (ма- Брой
лено място,
шина, съобласт, улица, оръжение,
№
МПС или
др.)

5

6

7

Разходна
норма на
гориво съгласно техническата
документация
8

Вид Мер- Прогнозна
на
но
гори- еди- средновото ница месечно
потребление на
горива
9

10

11

Прогнозно средномесечно потребление на горива (по вид на горивото)
Дата на съставяне:……………..
Забележки:
1. Уведомление за вписване в регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при първоначално възникване на обстоятелства съгласно
чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.
2. Уведомление за промяна на обстоятелства
се подава при прекратяване и възобновяване на
дейността в обект, въвеждане в експлоатация
на нов обект, отклонение повече от 10 на сто
от дек ларираното прогнозно средномесечно
потребление на горива. Когато промяната на
тези обстоятелства е в резултат на промяна на
данните, посочени в колони от 6 до 11, в уведомлението се отразяват настъпилите промени.
3. Уведомление за заличаване от регистъра
по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при отпадане на обстоятелства съгласно чл. 176в, ал. 14
от ЗДДС.

Подпис:…………………..
4. Данните в колони от 2 до 5 се попълват
за всеки вид от съоръженията, МПС и др. за
всеки един обект.
5. В колона 2 „Вид“ се описва в свободен
текст предназначението на обекта, в който се
потребява гориво за собствено потребление.
6. В колона 3 „Адрес – населено място, област, улица, №“ се описва местоположението,
адресът, на който се намира обектът, в който
се потребява гориво за собствено потребление.
При липса на точен административен адрес се
записва описание за достъпване на обекта.
7. В колона 4 „Номер, вид на съда, вместимост,
вид гориво“ се описват данните за съдовете/
съоръженията съгласно изискванията на чл. 118,
ал. 8 от ЗДДС, декларирани по реда на чл. 59в
от Наредба № Н-18 от 2006 г.
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8. В колона 5 „Адрес – населено място, област,
улица, №“ се описва адресът по местонахождение
на съдовете/съоръженията съгласно изискванията
на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, декларирани по реда
на чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г.
9. В колона 6 „Вид“ се описва видът на машината, съоръжението, МПС, инсталацията и др.,
потребяващи гориво за собствено потребление.
10. В колона 7 „Брой“ се описва броят на
машините, съоръженията, МПС, инсталациите
и др., потребяващи гориво за собствено потребление от даден вид.
11. В колона 8 „Разходна норма на гориво
съгласно техническата документация“ се вписва
разходната норма на гориво на посочените на същия ред машини, съоръжения, МПС, инсталации
и др., които съгласно техническата документация
имат една и съща разходна норма. При машини,
съоръжения и др. с различна разходна норма се
прави запис на отделен ред.
12. В колона 9 „Вид на горивото“ се записва
видът на горивото, което се потребява от посочените на същия ред машини, съоръжения, МПС,
инсталации и др., по раздели на приложение № 35.
13. В колона 10 „Мерна единица“ се вписва
мерната единица за съответното гориво по акцизен данъчен документ или електронен административен документ (литри или килограми).
14. В колона 11 „Прогнозно средномесечно
потребление на горива“ се вписва прогнозното
средномесечно потребление на горива, получавани при условията на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Корекциите по чл. 79а от закона за
стоки или недвижими имоти, налични към
1 януари 2017 г., за които не е ползван данъчен кредит на основание чл. 70 от закона
при закупуването, вноса или придобиването,
включително когато са извършени корекции
на основание § 42, ал. 2 и 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.),
се извършват, като 5-годишният срок, съот-
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ветно 20-годишният срок се брои считано от
годината на производството, закупуването,
придобиването или вноса.
§ 29. (1) За данъчните периоди до влизане
в сила на този правилник се прилагат досегашните образци на приложения № 1, 8, 9,
13, 19, 20, 23, 25, 27 и 29.
(2) До влизане в сила на § 14 и 27 от този
правилник освобождаването от задължение
за предоставяне на обезпечение от лицата по
чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез
подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите в 7-дневен срок преди датата на
възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или
датата на освобождаване на течни горива за
потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове, които са
предназначени за собствено потребление.
(3) Лицата, подали декларация по ал. 2 и
по § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 97 от 2017 г.), се считат за вписани в
регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона.
(4) Датата на вписване в регистъра по
чл. 176в, ал. 15 от закона на лицата по ал. 3
е датата на подаване на декларацията.
(5) Лицата по ал. 3 подават уведомление
по образец – приложение № 38, по електронен
път чрез електронна услуга, предоставена от
НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г.
§ 30. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 14 и 27, които влизат в
сила три месеца след влизане в сила на този
правилник.
Министър:
Владислав Горанов
6796
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 483
от 15 юни 2018 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Песнопой“, разположена на територията на
община Ардино, област Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. 31 от протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 31 януари
2018 г. разрешавам на „България Алфа“ – ЕАД,
София, ЕИК 201803908, титуляр на разрешението,
със седалище и адрес на управление – София 1680,
район „Красно село“, ж.к. Борово, бл. 13, вх. Б,
ет. 4, ап. 12, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства, в площ „Песнопой“,
разположена на територията на община Ардино,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 35,95 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министърa на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Песнопой“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4558104,81

9389497,30

2.

4558121,83

9395489,28

№

X (m)

Y (m)

3.

4552151,86

9397536,29

4.
6725

4552102,84

9391536,31

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-330
от 28 май 2018 г.
Производството е по чл. 10, ал. 2 във връзка
с ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност и във връзка с чл. 2 от Наредба № 36
от 1998 г. за условията и реда за провеждане на
конкурсите за нотариуси. За да се произнеса, взех
предвид следното:
След проведения със Заповед № ЛС-И-1196
от 10.11.2014 г. на министъра на правосъдието
конкурс за нотариуси част от вакантните места
за нотариуси са останали незаети, налице са и
вакантни места по съдебни райони поради преместване на нотариуси при условията на чл. 34б
от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
и поради загубване на правоспособност на нотариуси в случаите по чл. 35, т. 1, 2 и 3 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност.
В изпълнение на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс на 11.04.2018 г. на официалната интернет страница на Министерството
на правосъдието е оповестен публично проект
на заповед за насрочване на конкурс за заемане
на вакантните места за нотариуси по съдебни
райони и е публикувано съобщение до всички
заинтересовани лица и организации, че имат
възможност в едномесечен срок да представят
писмени предложения и възражения относно
изготвения проект на заповед. В посочения срок
постъпиха възражения и предложения от нотариуси, организации и граждани. Същите са разгледани и обсъдени, за което е съставен протокол
от 22.05.2018 г. от дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ и дирекция „Правни дейности“
в Министерството на правосъдието. С оглед
осигуряване на условия и гарантиране на равен
достъп на гражданите до нотариални услуги и
основателността на част от постъпилите възражения променям броя на обявените вакантни места
за съдебните райони на: Районен съд – Габрово,
Районен съд – Русе, Районен съд – Бяла, Районен
съд – Каварна, Районен съд – Мездра, Районен
съд – Казанлък, Районен съд – Видин, Районен
съд – гр. Омуртаг, Районен съд – Варна, Районен
съд – Пловдив, Районен съд – Дупница, Районен
съд – Ардино, Районен съд – Балчик, Районен
съд – Ямбол, Районен съд – Добрич, Районен
съд – Силистра, и Районен съд – Сливен. Допълнително обявявам и по едно вакантно място за
съдебния район на Районен съд – Белоградчик,
и Районен съд – Сливница.
Предвид гореизложеното на основание чл. 10,
ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната
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дейност във връзка с чл. 71 и чл. 66 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Насрочвам конкурс с писмен и устен изпит
за заемане на вакантните места за нотариуси по
съдебни райони, както следва:
1.1. За съдебния район на Районен съд –
Айтос – 1 място
1.2. За съдебния район на Районен съд –
Aрдино – 2 места
1.3. За съдебния район на Районен съд –
Асеновград – 1 място
1.4. За съдебния район на Районен съд –
Балчик – 1 място
1.5. За съдебния район на Районен съд –
Белоградчик – 1 място
1.6. За съдебния район на Районен съд –
Берковица – 1 място
1.7. За съдебния район на Районен съд –
Бургас – 1 място
1.8. За съдебния район на Районен съд –
Бяла – 1 място
1.9. За съдебния район на Районен съд –
Варн а – 2 места
1.10. За съдебния район на Районен съд –
Велики Преслав – 1 място
1.11. За съдебния район на Районен съд –
Велинград – 1 място
1.12. За съдебния район на Районен съд –
Видин – 2 места
1.13. За съдебния район на Районен съд –
Горна Оряховица – 2 места
1.14. За съдебния район на Районен съд –
Гоце Делчев – 1 място
1.15. За съдебния район на Районен съд –
Гълъбово – 1 място
1.16. За съдебния район на Районен съд –
Димитровград – 1 място
1.17. За съдебния район на Районен съд –
Добрич – 1 място
1.18. За съдебния район на Районен съд –
Златоград – 2 места
1.19. За съдебния район на Районен съд –
Ивайловград – 2 места
1.20. За съдебния район на Районен съд –
Исперих – 1 място
1.21. За съдебния район на Районен съд –
Казанлък – 1 място
1.22. За съдебния район на Районен съд –
Карнобат – 1 място
1.23. За съдебния район на Районен съд –
Котел – 1 място
1.24. За съдебния район на Районен съд –
Крумовград – 1 място
1.25. За съдебния район на Районен съд –
гр. Кубр ат – 1 място
1.26. За съдебния район на Районен съд –
гр. Кула – 1 място
1.27. За съдебния район на Районен съд –
Ловеч – 1 място
1.28. За съдебния район на Районен съд –
Лом – 2 места
1.29. За съдебния район на Районен съд –
Момчилград – 1 място
1.30. За съдебния район на Районен съд –
Монтана – 1 място
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1.31. За съдебния район на Районен съд –
Никопол – 1 място
1.32. За съдебния район на Районен съд –
Нова Загора – 1 място
1.33. За съдебния район на Районен съд –
гр. Омуртаг – 1 място
1.34. За съдебния район на Районен съд –
Павликени – 1 място
1.35. За съдебния район на Районен съд –
Пазарджик – 1 място
1.36. За съдебния район на Районен съд –
Панагюрище – 1 място
1.37. За съдебния район на Районен съд –
Плевен – 2 места
1.38. За съдебния район на Районен съд –
Попово – 1 място
1.39. За съдебния район на Районен съд –
Провадия – 1 място
1.40. За съдебния район на Районен съд –
Разград – 2 места
1.41. За съдебния район на Районен съд –
Русе – 2 места
1.42. За съдебния район на Районен съд –
Свищов – 1 място
1.43. За съдебния район на Районен съд –
Силистра – 1 място
1.44. За съдебния район на Районен съд –
Сливен – 2 места
1.45. За съдебния район на Районен съд –
Сливница – 1 място
1.46. За съдебния район на Районен съд –
София – 5 места
1.47. За съдебния район на Районен съд –
Тополовград – 2 места
1.48. За съдебния район на Районен съд –
гр. Трън – 1 място
1.49. За съдебния район на Районен съд –
Тутракан – 1 място
1.50. За съдебния район на Районен съд –
Търговище – 2 места
1.51. За съдебния район на Районен съд –
Харманли – 1 място
1.52. За съдебния район на Районен съд –
Хасково – 1 място
1.53. За съдебния район на Районен съд –
Чепеларе – 1 място
1.54. За съдебния район на Районен съд –
гр. Червен бряг – 1 място
1.55. За съдебния район на Районен съд –
Чирпан – 1 място
1.56. За съдебния район на Районен съд –
Шумен – 1 място
1.57. За съдебния район на Районен съд –
Ямбол – 2 места.
2. Писменият изпит да се проведе на 4.11.2018 г.
от 10,00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1.
В зависимост от броя на допуснатите до
участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено с решение на
конкурсната комисия по чл. 12, ал. 2 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност, което се
поставя на таблото за обяви в Министерството
на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, и
се публикува на официалната интернет страница
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на министерството най-малко 5 дни преди датата
на писмения изпит. Поставянето на таблото и
публикуването на интернет страницата се считат
за официално уведомяване на кандидатите.
3. Документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за участие в
конкурса се подават с писмено заявление (образец) до министъра на правосъдието на адрес:
София, ул. Славянска № 1, в едномесечен срок от
датата на обнародването на настоящата заповед
в „Държавен вестник“.
4. За участие в конкурса се заплаща такса в
размер 50 лв. по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIС
код – BNBG BGSD, IBAN – BG09 BNBG 9661
3000 1737 01.
5. До устен изпит се допускат кандидатите,
издържали писмения изпит с оценка не по-малко
от добър (4). Списъкът и графикът на допуснатите
до устен изпит кандидати да се обявят най-малко
5 дни преди началото на устния изпит на таблото
за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикуват на официалната
интернет страница на министерството. Поставянето на таблото и публикуването на интернет
страницата се считат за официално уведомяване
на кандидатите.
Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър.
Копие от заповедта да се връчи на заместникминистър Десислава Ахладова, на директора на
дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и
на директора на дирекция „Правни дейности“ – за
сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се съобщи писмено на
Съвета на нотариусите на Нотариалната камара,
да се постави на таблото за обяви в Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска
№ 1, и да се публикува на официалната интернет
страница на министерството.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Ц. Цачева
6823

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1211
от 5 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадаст
ралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Висока
могила, община Бобошево, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6669
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ЗАПОВЕД № РД-18-1212
от 5 юни 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Георги Добрево, община Любимец, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6670
ЗАПОВЕД № РД-18-1213
от 5 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лозен, община Любимец, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6671
ЗАПОВЕД № РД-18-1214
от 6 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на Велинград, община Велинград,
област Пазарджик – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ РД-18-15 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-16
от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6672

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1215
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Благоево, община Стражица, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6673

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1216
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бресте, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6674

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1217
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Глава, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6675

Изпълнителен директор:
М. Киров
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Девенци, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6677

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1220
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6678

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1221
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Радомирци, община Червен
бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6679

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1218
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горник, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1222
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6676

ЗАПОВЕД № РД-18-1219
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

6680

ЗАПОВЕД № РД-18-1223
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
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одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Реселец, община Червен бряг,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6681

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1224
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6682

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1225
от 12 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6683

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1226
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастр алната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Вратца, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6684

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1227
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Гюешево, община Кюстендил, област Кюстендил – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6685
ЗАПОВЕД № РД-18-1228
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Гърляно, община Кюстендил, област Кюстендил – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6686
ЗАПОВЕД № РД-18-1229
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Каменичка Скакавица, община
Кюстендил, област Кюстендил – без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6687
ЗАПОВЕД № РД-18-1230
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Ново село, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6688

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1231
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Раненци, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6689

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1232
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Богослов, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6690

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1233
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил – без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6691

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1234
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Жиленци, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6692

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1235
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
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землището на с. Слокощица, община Кюстендил,
област Кюстендил – без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

6693

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1237
от 13 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Студена, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6695

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1238
от 13 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6696
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ЗАПОВЕД № РД-18-1239
от 13 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6697

Изпълнителен директор:
М. Киров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № РД-18-1236
от 13 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълче поле, община Любимец, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6694

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

РЕШЕНИЕ № 326
от 31 май 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-151/24.04.2015 г. от „Забела
Хилс“ – ЕООД, представлявано от управителя
Никола Зикатанов, чрез пълномощника Кристиана
Николова и „Бистрица Парк Резидънс“ – ООД, с
искане за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за поземлени имоти с идентификатори
04234.6958.1; 04234.6958.3; 04234.6958.4; 04234.6958.8;
0 42 3 4 . 6 9 5 8 .9 ; 0 42 3 4 . 6 9 5 8 .10 ; 0 42 3 4 . 6 9 5 8 . 43;
0 42 3 4.6958 . 5; 0 42 3 4.6958 .1 2; 0 42 3 4.69 42 .2 0 4;
0 42 3 4.69 45. 2 0; 0 42 3 4.69 45. 21; 0 42 3 4.69 45. 2 2;
0 42 3 4.69 45. 2 3; 0 42 3 4.69 45. 2 4; 0 42 3 4.69 45. 2 5;
0 42 3 4.69 45. 2 7; 0 42 3 4.69 45. 2 8; 0 42 3 4.69 4 6 . 33;
0 42 3 4.69 4 6.4 0; 0 42 3 4.69 4 6.41; 0 42 3 4.69 58 .43;
0 42 3 4.69 4 6. 51; 0 42 3 4.69 4 6. 52; 0 42 3 4.69 4 6. 53;
0 42 3 4.69 4 6. 54; 0 42 3 4.69 4 6. 55; 0 42 3 4.69 4 6. 56;
0 42 3 4.69 4 6. 57; 0 42 3 4.69 4 6. 58; 0 42 3 4.69 4 6. 59;
0 42 3 4.69 4 6.6 0; 0 42 3 4.69 4 6.61; 0 42 3 4.69 4 6.62;
0 42 3 4.69 4 6.63; 0 42 3 4.69 4 6.6 4; 0 42 3 4.69 4 6.6 5;
0 42 3 4.69 4 6 .71; 0 42 3 4.69 4 6 .72; 0 42 3 4.69 4 6 .74;
0 42 3 4.69 4 6.4 4; 0 42 3 4.69 4 6.45; 0 42 3 4.69 4 6.47;
04234.6946.77; 04234.6946.80 по КККР на с. Бис
трица и план за улична регулация, м. В.з. Беликата, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ
и мотивирано предложение за ПУП, ситуационна скица за изготвяне на ПУП – ПРЗ, пълномощно, нотариален акт № 6, том LLLXLV,
рег. № 76865, дело № 52954/17.10.2007 г., скица
от СГКК № 15-161826/21.04.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6946.74; нотариа лен акт № 178, том LLLXLI, рег. № 75640,
дело № 52033/12.10.2007 г., скица от СГКК № 15161823/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.72; нотариален акт № 136,
том CCIV, рег. № 80570, дело № 55795/29.10.2007 г.,
ск ица от СГ К К № 15-161821/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6946.71;
но тариа лен а к т № 15, т ом LLL X X X I V, рег.
№ 72829, дело № 50112/4.10.2007 г., ск ица от
СГКК № 15-161820/21.04.2015 г. за поземлен имот
с идентификатор 04234.6946.65; нотариален акт
№ 14, том LLLXXXIV, дело № 50121/4.10.2007 г.,
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скица от СГКК № 15-161817/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.64;
н о т а р и а л е н а к т № 91 , т о м C C X X V, р е г.
№ 8 8501, де ло № 61132/2 0.11.2 0 0 7 г., с к и ц а
от СГК К № 15-161813/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.62; нот ари а лен а к т № 111, т ом L L L X X X I X , р ег.
№ 747 8 8 , д е л о № 51 3 8 0/10 .10 . 2 0 0 7 г., с к и ц а № 1 5 -161810/ 21. 0 4 . 2 01 5 г. з а п о з е м л е н
имот с идентификатор 04234.6946.61; нотариа лен ак т № 177, том LLL X LI, рег. № 75639,
дело № 52030/12.10.2007 г., скица от СГКК № 15161809/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.60; нотариален акт № 136, том XL,
рег. № 17156, дело № 11252/20.03.2008 г., скица от
СГКК № 15-161807/21.04.2015 г. за поземлен имот с
идентификатор 04234.6946.59; нотариален акт № 148,
том ССХII, рег. № 83773, дело № 58069/7.11.2007 г.,
скица от СГКК № 15-161803/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.51; нотариален акт № 67, том CCXXVI, рег. № 88832,
дело № 61648/21.11.2007 г., скица от СГКК № 15162845/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.43; нотариален акт № 59, том LLLXLI,
рег. № 75444, дело № 52050/12.10.2007 г., скица от СГК К № 15-162840/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.12;
нотариа лен ак т № 84, том LLL X X X V I, рег.
№ 73663, дело № 50718/8.10.2007 г., ск ица от
СГК К № 15-162836/21.04.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6958.10; нотариален акт № 29, том LLLXLIII, рег. № 76095,
дело № 52279/15.10.2015 г., скица от СГКК № 15162828/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.9; нотариален акт № 136, том XL,
рег. № 17156, дело № 11252/20.03.2008 г., скица от
СГКК № 15-162824/21.04.2015 г. за поземлен имот с
идентификатор 04234.6958.8; нотариален акт № 119,
том L, рег. № 21150, дело № 13663/1.04.2008 г.,
скица от СГКК № 15-162823/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.5; нотариален акт № 101, том LLLXXXV, рег. № 73328,
дело № 50584/5.10.2007 г., скица от СГКК № 15162821/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.4; нотариален акт № 85,
том LLLX X XVI, рег. № 73664, дело № 50734,
ск ица от СГ К К № 15-162818/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6958.3;
нотариа лен акт № 119, том L , рег. № 21150,
дело № 13663/1.04.2008 г., скица от СГКК № 15162816/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.1; нотариален акт № 92, том CCXXV,
peг. № 88502, дело № 61135/20.11.2007 г., скица
от СГК К № 15-161977/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6945.24; нотариален акт № 5, том LLLXLV, peг. № 76864,
дело № 52952/17.10.2007 г., скица от СГКК № 15161969/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.58; нотариален акт № 148,
том ССХII, рег. № 83773, дело № 58069/7.11.2007 г.,
ск ица от СГ К К № 15-161963/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6946.57;
нотариален акт № 17, том CCI, peг. № 79204,
дело № 54518/24.10.2007 г., скица от СГКК № 15161958/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6945.28; нотариален акт № 21, том CCI,
peг. № 79205, дело № 54522/24.10.2007 г., скица от
СГКК № 15-161953/21.04.2015 г. за поземлен имот с
идентификатор 04234.6945.27; нотариален акт № 186,
том XXIII, peг. № 10446, дело № 6474/26.02.2008 г.,
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скица от СГКК № 15-161950/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6945.25; нотариален акт № 14, том LLLXLVIII, peг. № 78034,
дело № 53810/19.10.2007 г., скица от СГКК № 15161947/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6945.23; нотариален акт № 88,
том LVII, peг. № 23805, дело № 15809/10.04.2008 г.,
ск ица от СГК К № 15-161944/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6945.22;
нотариален акт № 23, том X X, peг. № 8858,
дело № 5266/20.02.2008 г., скица от СГКК № 15161939/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6945.21; нотариален акт № 107,
том XIII, peг. № 6132, дело № 3598/11.02.2008 г.,
ск ица от СГК К № 15-161936/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6945.20;
н о т а р и а л е н а к т № 67, т о м C C X X V I , р е г.
№ 88832, дело № 61648/21.11.2007 г., скица от
СГК К № 15-161342/21.04.2015 г. за поземлен
и мо т с и ден т ифи к ат ор 04234.6946.40; но тариален акт № 59, том LLLXLI, рег. № 75444,
дело № 52050/12.10.2007 г., скица от СГКК № 15161343/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.41; нотариален акт № 115,
том CCIX, peг. № 82534, дело № 57176/2.11.2007 г.,
ск ица от СГК К № 15-161344/21.04.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6946.52;
нотариален акт № 6, том LLLXLV, peг. № 76865,
дело № 52954/17.10.2007 г., скица от СГКК № 15161345/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.53; нотариален акт № 142, том CCLIV,
peг. № 99054, дело № 69061/13.12.2007 г., скица
от СГКК № 15-161346/21.04.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6946.54; нотариален акт № 115, том LLLXXXIX, peг. № 74794,
дело № 51384/10.10.2007 г., скица от СГКК № 15161347/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.55; нотариален акт № 59, том LLLXLI,
peг. № 75444, дело № 52050/12.10.2007 г., скица
от СГКК № 15-161348/21.04.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6946.56; нотариален акт № 106, том CCXXVIII, peг. № 89649,
дело № 62053/22.11.2007 г., скица от СГКК № 15161341/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.33; нотариален акт № 38, том XLVIII,
peг. № 19454, дело № 10267/18.05.2011 г., скица от
СГКК № 15-161325/21.04.2015 г. за поземлен имот с
идентификатор 04234.6946.77; нотариален акт № 2,
том CXVII, рег. № 45668, дело № 26350/13.10.2010 г.,
скица от СГКК № 15-161324/21.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.63; нотариален акт № 28, том LLLXLIII, рег. № 76094,
дело № 52269/15.10.2007 г., скица от СГКК № 15164339/22.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.80; нотариален акт № 150,
том ССХХ, рег. № 86812, дело № 60441/15.11.2007 г.,
скица от СГКК № 15-164336/22.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.47;
н о т а р и а л е н а к т № 14 6 , т о м C C L X I I , р е г.
№ 101858, дело № 71651/18.12.2007 г., скица от
СГК К № 15-164333/22.04.2015 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6946.45; нотариа лен акт № 49, том CCX XIX, рег. № 90000,
дело № 62222/23.11.2007 г., скица от СГКК № 15164329/22.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.44; нотариален акт № 92,
том XLVII, рег. № 19251, дело № 10116/17.05.2011 г.,
скица от СГКК № 15-164325/22.04.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6946.43; но-
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тариален акт № 130, том CLXXVIII, рег. № 72567,
дело № 50195/6.10.2008 г., скица № Ф01776 за поземлен имот 088204 по КВС.
Със заявление вх. № 70-00-151-[1]/5.05.2015 г. е
внесена актуална скица № 15-176961/29.04.2015 г.,
издадена от СГКК, за имот с идентификатор
04234.6942.204.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите в НАГ и са изразени техните становища.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотите попадат в устройствена зона
„Земеделска зона с възможност за застрояване за
неземеделски нужди“ (Сср) и частично в „Земеделска зона“ (Ссб) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-78/3.11.2015 г., т. 7.
Със Заповед № РД-09-50-986 от 9.12.2015 г. на
главния архитект на СО е одобрено задание за
изработване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за имоти с идентификатори 04234.6958.1; 04234.6958.3; 04234.6958.4;
04234.6958.8; 04234.6958.9; 04234.6958.10; 04234.6958.5;
0 4234.6958.12; 0 4234.6942 .2 0 4; 0 4234.6945.2 0;
0 42 3 4.69 45. 21; 0 42 3 4.69 45. 2 2; 0 42 3 4.69 45. 2 3;
0 42 3 4.69 45. 2 4; 0 42 3 4.69 45. 2 5; 0 0 42 3.69 4 6 . 33;
0 42 3 4.69 4 6 .4 0; 0 42 3 4.69 4 6 .41; 0 42 3 4.69 58 .43;
0 42 3 4.69 4 6. 51; 0 42 3 4.69 4 6. 52; 0 42 3 4.69 4 6. 53;
0 42 3 4.69 4 6. 54; 0 42 3 4.69 4 6. 55; 0 42 3 4.69 4 6. 56;
0 42 3 4.69 4 6. 57; 0 42 3 4.69 4 6. 58; 0 42 3 4.69 4 6. 59;
0 42 3 4.69 4 6.6 0; 0 42 3 4.69 4 6.61; 0 42 3 4.69 4 6.62;
0 42 3 4.69 4 6.63; 0 42 3 4.69 4 6.6 4; 0 42 3 4.69 4 6.6 5;
0 42 3 4.69 4 6 .71; 0 42 3 4.69 4 6 .72; 0 42 3 4.69 4 6 .74;
0 42 3 4.69 4 6 .4 4; 0 42 3 4.69 4 6 .45; 0 42 3 4.69 4 6 .47;
04234.6946.77 по КККР на с. Бистрица.
С писмо изх. № ГР-70-00-151-[2]/11.12.2015 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Панчарево“ за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 335/
10.06.2016 г. е внесен за одобряване проект за
откриване на улица от о.т. 100 – о.т. 700 – о.т.
701 – о.т. 702 – о.т. 703 – о.т. 704 до о.т. 705;
нова задънена улица от о.т. 704 – о.т. 706 – о.т.
707 – о.т. 708 – о.т. 709 – о.т. 710 до о.т. 711; ПРЗ
на нови квартали: кв. 8Б – създаване на нов
У ПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9; 6958.10;
6958.43 – „За ж и лищно ст рои телст во и т п“;
кв. 8В – създаване на нов УПИ I-6945.20; 6945.21;
6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33;
6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53;
6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59;
6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65;
6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 – „За жилищно
строителство и тп“; кв. 8Г – създаване на нов
УПИ I-6942.204 – „За жилищно строителство“ и
план-схеми на техническата инфраструктура в
обхвата на разработката, м. В.з. Беликата. Към
проекта са приложени: план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ: ВиК, ел. захранване, комуникационно-транспортна схема и заснемане и експертна
оценка на съществуващата растителност по чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена
система“ с № САК16-ТД26-891/28.04.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2335-[1]/
1.08.2016 г. допълнително са внесени актуални
скици на имотите, становище изх. № 26-007237/14.07.2016 г. на директора на РИОСВ – София, за внасяне на допълнителни документи за
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произнасяне по проекта с решение и положително становище по проекта от кмета на район
„Панчарево“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2335-[2]/
26.08.2016 г. допълнително е внесена актуална
скица на имот с идентификатор 04234.6942.204 и
Решение № СО-31-ЕО от 2016 г. на директора на
РИОСВ – София.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -2 3 3 5 - [6 ] /
17.03.2017 г. до „Държавен вестник“ е изпратено обявление по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
и проектът е изпратен за съобщаване в район
„Панчарево“.
С писмо изх. № РПН16-ВК08-426(1)/25.05.2017 г.
кметът на район „Панчарево“ е удостоверил, че
обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 26 от 2017 г.
и в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -2 3 3 5 - [9] /
20.07.2017 г. заявителите са уведомени, че границите на новообразуваните УПИ следва да се
поставят в съответствие с границите на имотите
по кадастрална карта, след което проектът следва
да се съобщи по реда на чл. 128, ал. 10 от ЗУТ на
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2335-[10]/
27.07.2017 г. са внесени коригирани проекти.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 335 -[11] /
2.08.2017 г. на основание чл. 128, ал. 10 от ЗУТ е
изпратено обявление до „Държавен вестник“ и
с писмо изх. № САГ16-ГР00-2335-[12]/2.08.2017 г.
коригираният проект е изпратен за съобщаване
на кмета на район „Панчарево“.
С писмо изх. № РПН17-ВК08-426(3)/4.10.2017 г.
кметът на район „Панчарево“ е уведомил, че
обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 65 от 2017 г.
и в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Съгласуван е от „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ
Разпределение България“ – ЕАД, на 18.05.2016 г.
с приложено становище № 1202201073/13.05.2016 г.
Приложени са предварителни данни за ВиК
мрежи и съоръжения на „Софийска вода“ – АД,
с изх. № ТУ-216/2016 г., становище изх. № ТУ1663/31.05.2016 г., както и становище на директора
на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Към ПУП са представени план-схеми по част
„Водоснабдяване и канализация“ и „Ел. захранване“. Представен е ПОД, съгласуван на 8.01.2016 г.
от СДВР – отдел „ПП“, съгласно становище рег.
№ 70/8.01.2016 г. и на 12.04.2016 г. от СО – отдел
„ОБД“, съгласно решение по т. II от протокол
№ 50/22.12.2015 г. на ПКТОБД.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-86/31.10.2016 г., т. 3 от допълнителните
точки със служебно предложение височината на
сградите да се ограничи до 7 м, да се укаже в
матрицата и да се отрази в графичната част на
ПЗ. Чертежът да се допълни с таблица за параметрите. Проектът да се допълни с вертикална
планировка в съответствие с чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ и на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри (в сила от 13.01.2017 г.)
проектът за ПР да се съгласува преди одобрението му от СГКК – София, което се доказва с
представяне на удостоверение за приемане на
проекта за изменение на КККР.
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Проектът е приет с предложение след изпълнение на служебните предложения да се изпрати
в СОС за одобряването му на основание чл. 21,
ал. 7 от ЗОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2335-[14]/
30.11.2017 г. е внесен коригиран проект в съответствие с решението на ОЕСУТ, идейна вертикална
планировка и удостоверение изх. № 25-78566 от
21.09.2017 г. от АГКК за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта е направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.3; 04234.6958.4; 04234.6958.8;
0 42 3 4 . 6 9 5 8 .9 ; 0 42 3 4 . 6 9 5 8 .10 ; 0 42 3 4 . 6 9 5 8 . 43;
0 4234.6942 .2 0 4; 0 4234.6945.2 0; 0 4234.6945.21;
0 42 3 4.69 45. 2 2; 0 42 3 4.69 45. 2 3; 0 42 3 4.69 45. 2 4;
0 42 3 4.69 45. 2 7; 0 42 3 4.69 45. 2 8; 0 42 3 4.69 4 6 . 33;
0 42 3 4.69 4 6 .4 0; 0 42 3 4.69 4 6 .41; 0 42 3 4.69 58 .43;
0 42 3 4.69 4 6 . 51; 0 42 3 4.69 4 6 . 52; 0 42 3 4.69 4 6 . 53;
0 42 3 4.69 4 6. 54; 0 42 3 4.69 4 6. 55; 0 42 3 4.69 4 6. 56;
0 42 3 4.69 4 6 . 57; 0 42 3 4.69 4 6 . 58; 0 42 3 4.69 4 6 . 59;
0 42 3 4.69 4 6 .6 0; 0 42 3 4.69 4 6 .61; 0 42 3 4.69 4 6 .62;
0 42 3 4.69 4 6 .63; 0 42 3 4.69 4 6 .6 4; 0 42 3 4.69 4 6 .6 5;
0 42 3 4.69 4 6 .71; 0 42 3 4.69 4 6 .7 2; 0 42 3 4.69 4 6 .74;
04234.6946.77; 04234.6946.80 по КККР на с. Бис
трица съгласно приложените документи за собственост и скици от СГКК.
Кадастралната карта на с. Бистрица е одобрена
със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г., издадена
от изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Имотите се урегулират за първи път, като регулационните граници са съобразени с имотните
такива по кадастралната карта и с границата на
устройствена зона „Сср“.
С искано то изменение се съ здават нови
к в. 8Б – У ПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9;
6958.10; 6958.43 – „За жилищно строителство и тп“;
кв. 8B – създаване на нов УПИ I-6945.20; 6945.21;
6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33;
6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53;
6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59;
6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65;
6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 – „За жилищно
строителство и тп“; кв. 8Г – създаване на нов
УПИ I-6942.204 – „За жилищно строителство“.
Основание за урегулиране на имот 6942.204
в кв. 8Г е нормата на чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, а за
урегулиране на имотите в нови УПИ I от кв. 8Б
и УПИ I от кв. 8В е нормата на чл. 17, ал. 2, т. 3
от ЗУТ. Имотите, попадащи в общ УПИ, са собственост на едно и също лице, поради което не
се изисква сключване на предварителен договор
по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация о.т. 100 – о.т. 700 –
о.т. 701 – о.т. 702 – о.т. 703 – о.т. 704 до о.т. 705
и нова задънена улица от о.т. 704 – о.т. 706 – о.т.
707 – о.т. 708 – о.т. 709 – о.т. 710 до о.т. 711.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ за ширина,
като лицето на УПИ отговаря на размерите,
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предвидени в чл. 81, ал. 3 от ЗУТ. Задънената
улица завършва с уширение, тъй като е по-дълга
от 100 м.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 от ЗОС и се предвижда отчуждаване
на имоти – собственост на ЮЛ, поради което
компетентен да одобри проекта за ПРЗ, в случая
на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС, е Столичният
общински съвет.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане
на собственици на поземлени имоти са за тяхна
сметка.“
Новообразу ва н и т е У П И ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Земеделска
зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди“ (Сср). Предвиденото застрояване на
жилищни сгради е допустимо в тази устройствена
зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С ПЗ се предвиждат свободностоящи, едно
етажни с Кк=3,50 м сгради и двуетажни жилищни
сгради с макс. Кк =7 м, разположени комплексно.
В УПИ I от кв. 8В и УПИ I от кв. 8Б се предвижда изграждане на трансформаторни постове
с Кк=3,50 м.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД. Представени са план-схеми по чл. 108
от ЗУТ и ПТКП за новопроектираните улици.
Застрояването е съобразено с преминаващите
през имотите водопровод 150Е 1964 и искърски
водопровод-тунел 2750 бетон и техните сервитути.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представените
геодезическо заснемане и декларация, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16ТД26-891/28.04.2016 г. със забележка „да не се
засяга съществуващата растителност с изключение
на дърветата, попадащи в строителството, които
да се компенсират с паркоустройствен проект“.
Представено е Решение № СО-31-ЕО/2016 г.
на директора на РИОСВ – София, съгласно което не е необходимо да се извършва екологична
оценка и няма вероятност да се окаже значително
отрицателно въздействие върху околната среда.
Проектът за ПР е съгласуван от СГКК, като
е представено удостоверение изх. № 25-78566 от
21.09.2017 г., с което е спазен чл. 65, ал. 5 във
връзка с ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

на плана за регулация и застрояване с администрации и със специализираните контролни
органи. Проектът на подробен устройствен план
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4 от ЗУТ, т. 43
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № 86/31.10.2017 г., т. 3 от
допълнителните точки, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява:
1. План за регулация на улица от о.т. 100 –
о.т. 700 – о.т. 701 – о.т. 702 – о.т. 703 – о.т. 704 до
о.т. 705, нова задънена улица от о.т. 704 – о.т. 706 –
о.т. 707 – о.т. 708 – о.т. 709 – о.т. 710 до о.т. 711
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. План за регулация за нов кв. 8Б – създаване на нов УПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9;
6958.10; 6958.43 – „За жилищно строителство и тп“;
кв. 8В – създаване на нов УПИ I-6945.20; 6945.21;
6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33;
6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53;
6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59;
6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65;
6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 – „За жилищно
строителство и тп“; кв. 8Г – създаване на нов
УПИ I-6942.204 – „За жилищно строителство“,
район „Панчарево“, по червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за нов кв. 8Б – създаване на нов УПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9;
6958.10; 6958.43 – „За жилищно строителство и тп“;
кв. 8В – създаване на нов УПИ I-6945.20; 6945.21;
6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33;
6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53;
6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59;
6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65;
6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 – „За жилищно
строителство и тп“; кв. 8Г – създаване на нов
УПИ I-6942.204 – „За жилищно строителство“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица, без да се засяга
съществуващата растителност с изключение на
дърветата, попадащи в строителството, които
да се компенсират с паркоустройствен проект в
съотношение 1:3.
4. Идейна вертикална планировка и плансхеми на техническата инфраструктура в обхвата
на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
6724
РЕШЕНИЕ № 327
от 31 май 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община чрез район „Връбница“ – СО, е постъпило заявление вх. № САГ16ГР00-2862/4.08.2016 г., подадено от Веска Минкова
и Димитринка Соколова като съсобственици на
поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по
КККР на с. Мрамор – 49206.2633.9103 (номер по
предходен план: 1035, парцел I), 49206.2633.9104
(номер по предходен план: 929, парцел XXVIII)
и 49206.2633.1036, за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план (ПУП) –  
изменение на плана за регулация (ИПР) на м. С.
Мрамор, кв. 27, УПИ I-1035 и УПИ XXVIII-929,
район „Връбница“.
Със Заповед № РА50-722 от 13.12.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработване на ПУП, която е изпратена с придружително
писмо № САГ16-ГР00-2862-[1]/22.12.2016 г. в район
„Връбница“ за сведение и изпълнение.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-2862-[2]/2.02.2017 г.
от район „Връбница“ информират, че заповедта за
разрешаване е разгласена на основание чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2862-[3]/
2.08.2017 г. Веска Минкова и Димитринка Соколова са внесли за процедиране и одобряване
ПУП – ИПР за м. С. Мрамор, кв. 27, УПИ I-1035
и УПИ XXVIII-929, заличаване на нереализирана задънена улица по о.т. 104а – 104 – 103,
обособяване на нови УПИ I-9103,1036 – „За ЖС“,
УПИ XXVIII-9104, 9103, 1036 – „За ЖС“, за ПИ с
идентификатори 49206.2633.9103, 49206.2633.1036 и
49206.2633.9104 по КККР и обособяване на нова
задънена улица по о.т. 103а – о.т. 103б (нови).
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -2 8 6 2 - [4] /
15.08.2017 г. вносителите на проекта са уведомени
за необходимостта от изпълнение на указанията
на НАГ – СО – да се представят доказателства
за изпълнение на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, поставени като изискване в Заповед № РА50-722 от
13.12.2016 г. на главния архитект на СО, и удостоверение от СГКК – София, по чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
Със заявления вх. № САГ16-ГР00-2862-[5]/
9.11. 2 017 г. и в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 8 62 -[6 ] /
22.12.2017 г. за внасяне на допълнителни документи
са приложени изискуемите по-горе документи.
С п и с м о и з х . № C A Г 16 - Г Р 0 0 -2 8 6 2 - [ 7 ] /
29.01.2018 г. проектът е изпратен в район „Връбница“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
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С писмо вх. № САГ 16-ГР00-2862-[8]/9.03.2018 г.
район „Връбница“ удостоверява, че проектът е
обявен и в законоустановения срок няма постъпили писмени възражения.
Проектът заедно с приложените писмени доказателства е разгледан на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
решение по протокол № ЕС-Г-22/20.03.2018 г., т. 1
от дневния ред, както следва: „Приема проекта.
Изпраща в СОС за одобряване по компетентност
съгласно чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПР е
направено от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на поземлени имоти с идентификатори 49206.2633.9103,
49206.2633.1036 и 49206.2633.9104 по КККР, район
„Връбница“ – СО – предмет на плана, съгласно
представените документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповеди № РД-16-88 от 28.11.1990 г.
на председателя на Вр.ИК на ОбНС и № РД-08-02
от 9.04.2012 г. на вр.и.д. главен архитект на район
„Връбница“, изм. и доп. със Заповед № РД-08-11
от 2.07.2012 г. на вр.и.д. главен архитект на район
„Връбница“.
Кадастралната карта на територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-38 от 15.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № КД-14-22-1344 от 3.09.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава с промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
С изработения проект за подробен устройствен план се предвижда изменение на план за
регулация на УПИ I-1035 и УПИ XXVIII-929,
обособяване на нови У ПИ І-9103, 1036 – „За
ЖС “, и У П И X X V III-9104, 9103, 1036 – „За
ЖС“, за ПИ с идентификатори 49206.2633.9103,
49206.2633.1036 и 49206.2633.9104 по КККР, като
не се изменят общите регулационни линии към
съседни урегулирани поземлени имоти. Заличаване на нереализирана задънена улица по
о.т. 104а – о.т. 104 – о.т. 103 и създаване на нова
задънена улица по о.т. 103а – о.т. 103б (нови),
кв. 27, м. С. Мрамор, район „Връбница“.
Предвид горното основание за одобряване на
проекта за ИПР с образуване на два нови УПИ и
отреждането им за имотите по КК е нормата на
чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 2 и 6 от ЗУТ.
Изменението на ПУР е обусловено от изменението на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване на достъп до нов
УПИ XXVIII- 9104, 9103, 1036 – „За ЖС“, поради
което основание за изменението е нормата на
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Транспор т ни я т дост ъп до новообразу ван
У ПИ се осиг у рява посредст вом п редви дена
проектна задънена улица, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материално-правните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите
попадат в устройствена зона „Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм)
съгласно т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ I-9103,
1036 – „За ЖС “, и У ПИ X X V III-9104, 9103,
1036 – „За ЖС“, е допустимо в тази устройствена
зона, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен да
одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 4,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, устройствена зона по т. 4 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-22/20.03.2018 г., т. 1 от
дневния ред, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ I-1035 и УПИ XXVIII-929,
обособяване нови УПИ I-9103, 1036 – „За ЖС“, и
УПИ XXVIII-9104, 9103, 1036 – „За ЖС“, за ПИ
с идентификатори 49206.2633.9103, 49206.2633.1036
и 49206.2633.9104 по КККР, заличаване на нереализирана задънена улица по о.т. 104а – о.т. 104 –
о.т. 103 и създаване на нова задънена улица по
о.т. 103а – о.т. 103б (нови), кв. 27, м. С. Мрамор,
район „Връбница“, съгласно приложения проект
по кафявите и зелените линии, цифри, текст,
зачертавания и защриховки.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6734

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 359
от 5 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Любимец във фаза окончателен проект, приет с
решение по т. 1 от протокол № 5 от 3.05.2018 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) при Община Любимец.
2. Възлага на кмета на община Любимец изпълнението на настоящото решение.
Председател:
М. Станкова
6735

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 337
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Първомай, реши:
1. Отменя Решение № 160, прието от Общинския съвет – гр. Първомай, на 23.12.2016 г. по
протокол № 19, за одобряване на ПУП – парцеларен план за захранващ подземен кабел 20 kV
от ПИ № 000398 до ПИ № 142011 в землището на
с. Езерово, община Първомай, област Пловдив.
2. Отменя Решение № 151, прието от Общинския съвет – гр. Първомай, на 25.11.2016 г.
по протокол № 16, за даване на предварително
съгласие за преминаване на подземно кабелно
трасе през имоти, собственост на Община Първомай, и последващо Решение № 174, прието от
Общинския съвет – гр. Първомай, на 23.02.2017 г.
по протокол № 19, за изменение на Решение № 151
от 25.11.2016 г. относно предварителното съгласие
за преминаване, с което навсякъде вместо имот
№ 00342 е записано да се чете ПИ № 000343.
3. Дава на „Доян агро“ – ООД, предварително
съгласие за преминаване през поземлени имоти,
общинска собственост, с № 000336, 000343, 000344,
000345, 000351, 000397, 000415, 000420, 000431
и 000686 в местност Пейово дере в землище
с. Езерово, община Първомай, област Пловдив,
във връзка с трасе на захранващ подземен кабел
20 kV между новоизграден БКТП в поземлен имот
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№ 142011 и съществуващ стълб ЖР № 83/2/54/15
в поземлен имот № 000398 по КВС на с. Езерово,
община Първомай.
4. Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –  
парцеларен план за обект: „Захранващ подземен
кабел 20 kV от ПИ № 000398 до ПИ № 142011 в
землището на с. Езерово, община Първомай,
област Пловдив“.
Председател:
Д. Петков
6738

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1115
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и
прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници:
юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към
предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, по плана на Стара Загора.
Окончателният проект е изработен в съответствие с техническото задание на Община Стара
Загора, експертен доклад с експертно проектно
решение (скица-предложение) от проектантски
колектив на „НЦТР“ – ЕАД, и наличната фитосанитарна експертиза и картотекирана дървесна
декоративна и недекоративна растителност. За
територии, в които не преобладават дървесни
видове, да се запази видът устройствена зона,
предвидена в действащия общ устройствен план
на Стара Загора.
Съгласно изготвения проект са обособени
следните устройствени зони и територии, за които
се определят и съответни устройствени режими:
– територии с отреждане за озеленяване – устройствена зона – Оз;
– територии, попадащи в зона за обществено
и делово обслужване – Одо;
– територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване и общественообслужващи дейности – Сж, Одо.
Във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския
колектив, изразено на общественото обсъждане на
20.01.2017 г., относно преминаване на ул. Августа
Траяна през парковата среда и с оглед запазване
на съществуващата дървесна растителност продължението на ул. Августа Траяна на изток не е
част от транспортно-комуникационната мрежа
на града.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
6755
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станимир Иванов Иванов,
наследник на Станчо Иванов Станчев, собственик
на имот с № 037006, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6854
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Блага Василева Разпопова, наследница
на Симеон и Маринка Симеонови, собственици
на имот с № 037013, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6855
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Станка Димитрова Подмолова, наследница на Бойчо Петров Шишманов, собственик
на имот с № 038104, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6856
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Корнелия Стоянова Цоцкова,
собственик на имот с № 038110, намиращ се в
землището на с. Асеновец, община Нова Загора,
област Сливен, за постановяването на Решение
№ 315 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с
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което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6857
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Друми Стойнов Друмев, собственик
на имот с № 038119, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6858
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Данаила Енчева Дичева, собственик
на имот с № 038138, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6859
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Панова Панова,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6860
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Мария Симеонова Димитрова,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6861
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радка Нинова Кънова-Гийо,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6862
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Живко Стефанов Желязков,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6863
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Теодора Стефкова Шериф,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6864
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12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йовчо Пенков Петров,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6865
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Панайотка Енева Георгиева,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6866
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Минков Цонев,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6867
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галин Минков Цонев,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6868
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ганка Йовчева Трендафилова,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6869
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Ганчев Караганев,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6870
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Антоанета Светлинова Лалева,
наследница на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6871
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тихомир Нанев Карабиберов,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6872
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Христов Христов,
наследник на Нейко Илчев Колев, собственик
на имот с № 039004, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6873
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІ-55
„Велико Търново – Гурково“. Обходен път на
с. Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Димитър Георгиев Мутафчиев, наследник на Дойка Славова Мутафчиева, собственик на имот с № 043050, намиращ се в землището
на с. Асеновец, община Нова Загора, област
Сливен, за постановяването на Решение № 315
от 10.05.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6874
41. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие
с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. В срок от
13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават
молба за участие в конкурса до директора на
обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки – в обучаващите организации или в
БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая
310, тел. 9795260.
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Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2018 – 2019 г.
Образователна и научна
Ши- Области на висше образование, професионални направления степен доктор
фър
и докторски програми
редов- задочно
но

Обучаваща
организация

1

2

3

4

5

1.3.

Педагогически науки (Методика на обучението по математика,
информатика и информационни технологии)

1

-

ИМИ

1

-

ИМИ

1

-

И-т по механика

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

4.5. Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

И-т по механика

4.5. Математика (Механика на флуидите)

1

И-т по механика

4.5. Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

4.5. Математика (Биомеханика)

1

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните
материали)

5.1. Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

И-т по механика
1

1

И-т по механика
И-т по механика

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

1

И-т по роботика

4.5. Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

Математика (Математическо моделиране и приложение на
4.5.
математиката)

1

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
5.2.
системи за обработка на информация и управление)

1

ИИКТ

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
5.2. принципите и методите на кибернетиката в различни области
на науката)

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи,
комплекси и мрежи)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни
мрежи и системи)

1

ИИКТ

1

ИЯИЯЕ

4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика )

ИИКТ
-

-

ИИКТ

ИИКТ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници
на тока)

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

2

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

ИФТТ

2

ИФТТ

4.1. Физически науки (Физика на кондензираната материя)

-

ЦЛСЕНЕИ
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Образователна и научна
Ши- Области на висше образование, професионални направления степен доктор
фър
и докторски програми
редов- задочно
но
1

2

4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)
4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение
на математиката във физиката)

4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите)
4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

Обучаваща
организация

3

4

5

2

-

И-т по електроника
И-т по електроника

1
1

-

И-т по електроника

1

-

ИОМТ

4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

ИОМТ

4.2. Химически науки (Физикохимия)

1

ИОМТ

4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

ИМК
ИМСТЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и технология
на машиностроителните материали)

1

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура)

2

1

ИМСТЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Технологии, машини и системи
за обработка чрез пластично деформиране)

-

2

ИМСТЦХА

Общо инженерство (Защита на населението и народното
5.13. стопанство в критични ситуации (технологии и средства за
сигурност и защита на критична инфраструктура при криза)

-

2

ИМСТЦХА

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

4.2. Химически науки (Органична химия)

1

4.2. Химически науки (Теоретична химия)

1

ИОХЦФ

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните
4.2.
и физиологично активните вещества)

1

ИОХЦФ

4.2. Химически науки (Физикохимия)

1

ИФХ

4.2. Химически науки (Електрохимия (вкл. химични източници на ток)

1

ИФХ

4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

И-т по полимери

4.2. Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

И-т по катализ

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

И-т по катализ

1

ЦЛПФ-Пл

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

ИОНХ
-

ИОХЦФ

4.3. Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

-

ИМолБ

4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека)

-

1

И-т по невро
биология

7.1. Медицина (Фармакология)

-

1

И-т по невро
биология

4.3. Биологически науки (Микробиология)

1

ИМикрБ

4.3. Биологически науки (Имунология)

1

ИМикрБ

5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

1

ИМикрБ

4.3. Биологически науки (Биофизика)

1

-

ИБФБМИ

Биологически науки (Приложение на принципите и методите
4.3. на кибернетиката в различни области на науката (изследване
на биологично активни молекули с in silico подходи)

1

-

ИБФБМИ
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Ши- Области на висше образование, професионални направления степен доктор
фър
и докторски програми
редов- задочно
но
1

3

4

5

4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИБФБМИ

4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

1

ИБИР

4.3. Биологически науки (Имунология)

2

4.3. Биологически науки (Антропология)

2

4.3. Биологически науки (Вирусология)

1

4.3. Биологически науки (Морфология)

1

4.3. Биологически науки (Зоология)

1

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Хидробиология)

1

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

ИБЕИ

4.3. Биологически науки (Ботаника)

2

ИБЕИ

6.5.

2

Обучаваща
организация

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

ИБИР
-

ИЕМПАМ
ИЕМПАМ

1

ИЕМПАМ

2

1

И-т за гората

6.5. Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. дендрология)

1

-

И-т за гората

4.3

1

Биологически науки (Биохимия)

ИФРГ

4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4. Науки за Земята (Картография и ГИС)

1

4.4. Науки за Земята (Океанология)

1

-

ИО-Вн

4.4. Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)

1

-

ИО-Вн

4.1. Физически науки (Астрономия и небесна механика)

1

-

ИА НАО

4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

2

-

ИА НАО

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

2

ИКИТ

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

2

2

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и
управление на полета на летателни апарати)

2

ИКИТ

2.1. Филология (Български език)

2

2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

ИБЕ

2.1. Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

И-т за литература

2.1. Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

И-т за литература

Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)

1

И-т за литература

2.1.

-

1

ИБЕ

И-т за литература

2.1. Филология (Теория и история на литературата)

1

2.2. История и археология (Стара история и тракология)

1

ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Средновековна обща история)

1

ИБалкЦТ

2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

ИБалкЦТ

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
3.1.
история на културата)

1

2.2. История и археология (История на България)

1

-

ИБалкЦТ
ИИстИ
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Образователна и научна
Ши- Области на висше образование, професионални направления степен доктор
фър
и докторски програми
редов- задочно
но
1

3

4

5

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

3

1

ИЕФЕМ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теори я на изк уствата (Изк уствознание и изобразително
изкуство (Народни изкуства)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и
танцово изкуство (Етномузикология)

1

ИЕФЕМ

8.1. Теория на изкуствата (Теория и история на културата)

1

ИИИзк.

8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)

1

ИИИзк.

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално
изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и
телевизия)

1

ИИИзк.

2.2. История и археология (Стара история (Праистория)

3

НАИМ

2.1. Филология (Теория и история на литературата)

1

КМНЦ

3.8.

2

Обучаваща
организация

Икономика (Народно стопанство, вкл. рег. икономика и история
на народното стопанство)

ИЕФЕМ

3

ИИконИ

3.8. Икономика (Политическа икономика)

1

ИИконИ

3.8. Икономика (Икономика и управление)

1

ИИконИ

3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО)

2

ИИконИ

3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

2

ИИконИ

3.8. Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.6. Право (Гражданско и семейно право)

-

3

ИДП

3.6. Право (Стопанско/търговско право)

1

1

ИДП

3.6. Право (Правна социология)

-

1

ИДП

3.6. Право (Административно право и административен процес)

-

2

ИДП

3.6. Право (Международно право и международни отношения)

2

2

ИДП

3.6. Право (Международно частно право)

1

1

ИДП

2.2. История и археология (История на България)

1

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

3.2. Психология (Консултативна психология)
3.2. Психология (Обща психология)

ИИНЧ
-

ИИНЧ

1

-

ИИНЧ

-

1

ИИНЧ

3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

1

ИИНЧ

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

1

ИИНЧ

3.2. Психология (Социална психология)

1

2

ИИНЧ

2.3. Философия (История на философията)

1

2.3. Философия (Логика)

1

-

ИИОЗ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

1

ИИОЗ

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)
6844

1

-

ИИОЗ

ИИОЗ
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ДЪРЖАВЕН

7. – Медицинск ият у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Медицинска психология“ за нуждите на Катед
рата по психиатрия и медицинска психология на
база Клиника по детско-юношеска психиатрия към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1,
Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, тел.: 02/9230 456, 02/9230 479.
6827
8. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Сърдечносъдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по
сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по съдова и ендоваскуларна
хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София, бул. Пенчо
Славейков № 52А, УМБАЛ „Света Екатерина“,
тел.: 02/91 59 441, 02/91 59 717.
6828
9. – Медицинск ият у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
по професионално направление 4.1. Физически
науки и научна специалност „Медицинска физика“
за нуждите на Катедрата по медицинска физика
и биофизика със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая
421, тел. 02/9172 789.
6829
66. – Техническият университет – Габрово,
на основание решение на Академичния съвет от
26.06.2018 г. с протокол № 10 обявява конкурси

№
1

Шифър

ВЕСТНИК

за асистенти по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Математика“ – един; област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ („CNC машини,
инструменти и технологии“, „САМ и CNC производствени системи“, „Програмно управление на
технологичното оборудване“) – един; област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Механика на флуидите“ (Механика
на флуидите) – един, всички със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост“ – един за нуждите
на Техническия колеж – Ловеч; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един за нуждите
на Техническия колеж – Ловеч, двата със срок
3 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране“ – един,
със срок 1 месец от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи:
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.
6845
35. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2018/2019 г.
по следните специалности:

Област на висше образование, професионално направление,
специалности

2

С Т Р. 1 0 3   

3

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

4

5

3. Социални, стопански и правни науки
3.8. Икономика
1.

Икономика и управление (Селско стопанство)

2

2

2.

Организация и управление на производството
(Селско стопанство и подотрасли)

1

1

4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
3.

Екология и опазване на екосистемите (Екология на микроорганизмите)

4.

Екология и опазване на екосистемите

1
2

4.6. Информатика и компютърни науки
5.

Информатика

1

С Т Р.
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Образователна
и научна степен
„доктор“

Област на висше образование, професионално направление,
специалности

2

3

редовно

задочно

4

5

1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
6.

Физиология на растенията

1

7.

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

8.

Мелиорации (Напояване)

1

9.

Зеленчукопроизводство

2

Фуражно производство, ливадарство

1

10.

6.2. Растителна защита
11.

Растителна защита (Ентомология)

1

12.

Растителна защита (Фитопатология)

3

13.

Растителна защита (Микробиология)

14.

1

Растителна защита (Хербология)

2

1

6.3. Животновъдство
15.

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването
ОБЩО:

2
18

9

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити
се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора
на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи:
автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и
оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване
мн. добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома;
кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната
научна област; документ за платена такса – 80 лв.
6727
529. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява следните докторантури
за учебната 2018/2019 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“:
Докторантура

Форма на
обучение

Брой

Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Социална педагогика от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна
задочна

2
1

Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

3

Докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1
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Брой

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше
образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по чужд език (руски език) от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по литература от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по история от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по география от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология)
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Германски езици (Английски език –  Съвременен английски
език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма Теория и история на литературата от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма История на България (История на българските земи
XV – XVII век) от професионално направление 2.2. История и археология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма История на България (История на Българското възраждане) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Археология (Антична археология) от професионално
направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Журналистика (Журналистика – Връзки с обществеността)
от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни
науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

редовна

2

Докторантура
Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование
1. Педагогически науки
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Брой

редовна

3

задочна

2

Докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

редовна

1

Докторска програма Математически анализ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

1

задочна

2

Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше
образование 5. Технически науки

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката
в различни области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Картография (вкл. Тематично географско картографиране) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими
имоти) от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

1

Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13.
Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна
задочна

1
1

Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

редовна

1

Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление
9.1 Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

2

Докторантура
Докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4.
Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
6748
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6. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед
№ ОХ-5�����������������������������������������
39 от 2.07�������������������������������
.201���������������������������
8��������������������������
г. на министъра на отбраната са обявени конкурси за редовни и задочни
докторантури в института през 2019 г. съгласно
Списък на научните специалности/докторски
програми, по които може да се кандидатства за
обучение в редовна и задочна форма на докторантура в Институтa по отбрана „Проф. Цветан
Лазаров“, както следва:
I. Научен проблем/Тема: „Модели и алгорит
ми за тестване на интегрирани информационни
системи за отбрана“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата на МО, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната (СППМО) и БА).
II. Научен проблем/Тема: „����������������
�����������������
Модели за откриване на аномалии в работата на компютърни
системи за сигурност и отбрана чрез използване
на методи на машинно обучение“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА).
III. Научен проблем/Тема: „Подходи и модели
за идентифициране на източници на злонамерена
информация в кибер пространството“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА).
IV. Научен проблем/Тема: „Оценка на щетите
при кибер атаки срещу информационни системи
и компютърни мрежи за сигурност и отбрана“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информ ация и управление.
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер
или гражданин извън системата на МО, СППМО
и БА).
V. Научен проблем/Tема: „Модели на облачни
архитектури за изграждане на комуникационноинформационна среда за съвместна дейност и
управление“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
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3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА).
VI. Научен проблем/Тема: „Модели и методи
за извличане и синтезиране на знания от данни“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО,
СППМО и БА).
VII. Научен проблем/Тема: „Технологии за
защита и противодействие на радиоуправляеми
импровизирани взривни устройства“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
3. Докторска програма: Радиолокация и радио
навигация.
4. Форма на обучение: задочна форма (за военнослужещ).
VIII. Научен проблем/Тема: „Архитектури на
пасивни софтуерно-дефинирани радари за откриване на въздушни обекти с малка отразяваща
повърхност“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
3. Докторска програма: Радиолокация и радио
навигация.
4. Форма на обучение: задочна форма (за военнослужещ).
IX. Научен проблем/Тема: „Модели на информационни процеси при управление на кризи“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА).
X. Научен проблем/Тема: „Възможности за
защита на комуникационните системи от преднамерено високоенергийно въздействие“
1. Област на висшето образование: 5. Технически
науки.
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
3. Докторска програма: Радиопредавателна и
радиоприемна техника.
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА).
XI. Научен проблем/Тема: „Ефективност на
индивидуалните стрелкови оръжия с ударноспускателен механизъм, позволяващ стрелба на
серии. Оптимална дължина на серията“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
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2. Професионално направление: 5.1. Машинно
инженерство.
3. Докторска програма: Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО,
СППМО и БА).
XII. Нау чен проблем/ Тема: „Повишаване
ефективността на минохвъргачната артилерия
чрез използване на системи за насочване и управление при мините“
1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
2. Професионално направление: 5.1. Машинно
инженерство.
3. Докторска програма: Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО,
СППМО и БА).
XIII. Научен проблем/Тема: „Изследване и
моделиране на леки материали за балистична
защита“
1. Област на висшето образование: 5. Техничес
ки науки.
2. Професионално направление: 5.1. Машинно
инженерство.
3. Докторска програма: Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО,
СППМО и БА).
Подробности и срокове за обявените конкурси
може да се намерят в MЗ № ОХ-539 от 2.07.2018 г.
на сайта на Министерството на отбраната (www.
mod.bg), а допълнителна информация по темите е
представена на сайта на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
6824
543. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеро
динамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Теория на кораба“ – един за нуждите на ЦХА към института, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход № 67 – отдел „Организация и управление
на човешките ресурси“, тел. 02/46 26 228.
6825
86. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
по отношение на част от имот с идентификатор
№ 03504.403.2031 по кадастралната карта на
гр. Белица, община Белица, включен в част от
УПИ ІІІ, заключен между о.к. 155 и о.к. 198, с
предвиждане за преотреждане от „Озеленяване“
за „Кооперативен пазар“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред-
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ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6764
87. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
по отношение на част от имот с идентификатор
№ 03504.404.2066 по кадастралната карта на
гр. Белица, община Белица, за който е отреден
УПИ ХІІІ, кв. 73, заключен между о.к. 456 и
о.к. 463, с предвиждане за преотреждане от „Паркинг“ в „Озеленяване“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
6765
88. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
имот с идентификатор № 03504.229.217 по кадастралната карта на гр. Белица, община Белица,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди „Жилищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
6766
89. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на имот
с идентификатор № 03504.230.81 по кадастралната
карта на гр. Белица, община Белица, с цел промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди „Жилищно строителство“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6767
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през май 2018 г. е извършила продажба на общински нежилищни имоти, представляващи: 1. незастроен УПИ V – „За
обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на
с. Пчелище, с площ 1635 кв. м, собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на „РАЛЕВИ 15“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: София,
бул. Тодор Александров № 137, ет. 4, офис 10, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 203688657, за 4368 лв., върху
която сума е начислен ДДС в размер 873,60 лв.
Общата цена по договора е в размер 5241,60 лв.,
която сума е изплатена изцяло от купувача; 2. незастроен УПИ VII – „За обществено обслужване“,
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от кв. 45 по плана на с. Пчелище, с площ 1623
кв. м – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „РАЛЕВИ 15“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление: София, бул. Тодор Александров
№ 137, ет. 4, офис 10, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с
ЕИК 203688657, за 8028 лв., върху която сума е
начислен ДДС в размер 1605,60 лв. Общата цена
по договора е в размер 9633,60 лв., която сума е
изплатена изцяло от купувача.
6783
16. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасета на електропровод и водопровод за
захранване на ПИ с идентификатор 10447.17.8
по КК и КР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с цел промяна предназначението
на земята. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 от 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“.
6800
14. – Община Горна Оряховица съобщава,
че на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
чл. 124а, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 741
от протокол № 43 от 17.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, заявление
с вх. № У0107а-18 от 13.04.2018 г. и заявление
с вх. № У0107в-23 от 25.06.2018 г. е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване и парцеларен план на
трасе за електроснабдяване и парцеларен план
на трасе за водоснабдяване за жилищни нужди
с цел промяна предназначението на ПИ 71.829,
ПИ 71.830, ПИ 71.831 и ПИ 71.832 по плана на
новообразуваните имоти, местност Ловна хижа
в землището на гр. Горна Оряховица. В част
„План за регулация и застрояване“ се предвижда
обединяване на четирите имота в един общ с
нов № 16359.71.2012 и промяна предназначението
им от „селско стопанство“ с начин на трайно
ползване „лозови насаждения (нетерасирани)“ в
имот с предназначение „урбанизирана територия“
и с начин на трайно ползване „вилна зона“ с
цел създаване на нова градоустройствена основа
във връзка с бъдещо проектиране и изграждане
на еднофамилна жилищна сграда. Градоустройствените показатели на новообразувания ПИ
№ 16359.71.2012 са: височина (Н) – 7 м, плътност
на застрояване (Пзастр.) – 40 %, интензивност на
застрояване (Кинт.) – 0,80, процент за озеленяване
(Позел.) – 50 %, режим на застрояване – свободно
застрояване (е). Парцеларният план на трасето за
електроснабдяване и водоснабдяване на новообособения имот предвижда електроснабдяването да
се извърши чрез подмяна на съществуващото ел.
табло от ТЕПО 1T с ТЕПО 2Т. От него кабелът
ще пресече подземно ПИ 71.7612 – полски път, и
ще достигне границата на проектния имот ПИ
71.2012. Общата дължина на проектното трасе е
5 м. Водоснабдяването на новообособения имот
ПИ 71.2012 ще се извърши от съществуващ водопровод в ПИ 16359.71.792. Общата дължина на
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проектното трасе е 172 м и ще преминава, както
следва: в ПИ 16359.0.7614 – полски път – 130 м,
и в ПИ 16359.0.7611 – храсти – 42 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
собственици на недвижимите имоти могат да се
запознаят с проекта в стая 215 на Община Горна
Оряховица и при необходимост да направят мотивирани писмени възражения, предложения и
искания до кмета на община Горна Оряховица в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
6799
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Нова кабелна
линия 20 kV от ж.р. № 148 от ВЛ „Габриката“
до нов КТП в имот 005001 по КВС за землище
с. Драганци, нова кабелна линия 0,4 kV от КТП
в имот 005001 до съоръжения в имот 98 по КВС
за землище с. Драганци, водопроводно трасе от
резервоар в имот 98 до водомерна шахта в имот
005001 по КВС за землище с. Драганци, община
Карнобат, област Бургас“. Проектът на ПУП – ПП
е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 от
ЗУТ могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация.
6784
5. – Община Нова Загора на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земите по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за местностите Мечи
камък-изток, Мечи камък-запад, Щоките и Ценино-запад в землището на с. Кортен, община
Нова Загора. Планът е изложен за разглеждане
в отдел „КРВП“ на общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
6768
21. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС и чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на
Стоил Костадинов Димитров с адрес: Пловдив,
бул. България № 184, ет. 4, ап. 10, ненамерен
на адреса, че е издадена Заповед № 18ОА939 от
4.05.2018 г. на кмета на община Пловдив, с която
се отчуждава част с площ 204 кв. м от ПИ с идентификатор 56784.18.23 по КККР на гр. Пловдив с
адрес: местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, съгласно действащия ПУП – ПП
в обхват извън границите на урбанизираната
територия на община Пловдив, от края на регулацията по плановете на СИЗ – I и II част, и
кв. Тодор Каблешков, Пловдив, до землищната
граница с община „Марица“, попада в уличната
регулация на Голямоконарско шосе. Определено е обезщетение в размер 381,60 лв. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6754
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9. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че съгласно Решение № 303 от протокол № 20
от 23.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, е изработен предварителен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на с. Куцина, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица
в отдел „Устройство на територията“ на общината.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Полски
Тръмбеш, на адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4, тел. 06141/41-41, факс 06141/69-54,
имейл – obshtina_pt@abv.bg.
6847
22а. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощни планове и планове на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за
местностите Бешеклий, Киризлика и Бадемите
в землищата на с. Селиминово, община Сливен, местност Оришлика, с. Чинтулово, община
Сливен, местност Гючмя, с. Николаево, община
Сливен, и кв. 3 и 4, с. Николаево, община Сливен,
които са изложени в общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
6846

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Алина Иванчева
Динева чрез адв. Кънева на чл. 11 от Наредба
№ 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери“ по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 107 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2011 г., бр. 23 и 60 от 2012 г.,
бр. 44 от 2013 г., бр. 76 и 84 от 2015 г.), издадена от
министъра на земеделието и продоволствието, във
връзка с което е образувано адм.д. № 6275/2018 г.
по описа на ВАС, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 31.10.2018 г.
6809
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 6, буква
„е“, чл. 20, ал. 4, чл. 21, ал. 6 и 7 от Наредба № 3
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Руен. По
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оспорването е образувано адм. д. № 1344/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.09.2018 г. от 11,10 ч.
6776
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжен
прокурор при Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда
и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни,
на територията на община Стражица, приета с
Решение № 113 по протокол № 12 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица. Образувано
е адм. д. № 404/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна в производството
на основание чл. 189, ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за
21.09.2018 г. от 9,30 ч.
6785
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Рила. Иска се отмяната му като незаконосъобразен поради допуснато нарушение на
административнопроизводствените правила при
приемането му. По протеста е образувано адм. д.
№ 285/2018 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание за 26.09.2018 г. от 10 ч.
6786
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 7, ал. 1,
т. 9 и чл. 12, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Стрелча,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – гр. Стрелча (мандат
2015 – 2019 г.), приет с Решение № 2 от 16.11.2015 г.
по протокол № 2 от 16.11.2015 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Стрелча. По оспорването
е образувано адм. д. № 609/2018 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
6789
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 556/2018 г. по описа на съда по
протест на Окръжната прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска отмяната на разпоредбата на чл. 43, ал. 5
от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, в следната є
част: „заповед за командировка, издадена от
председателя на Общинския съвет“, по Решение
№ 890, протокол № 30 от 20.02.2014 г. на Общин-
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ския съвет – гр. Елин Пелин. Административно
дело № 556/2018 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 3.10.2018 г. от 10 ч.
6837
Административният съд – София област, първи
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, е образувано адм. д. № 632/2018 г.
по описа на АССO, което ще бъде разгледано в
открито съдебно заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч.,
с предмет на оспорване: разпоредбата на чл. 21,
ал. 1 и чл. 43 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Божурище.
6787
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени разпоредбите на
чл. 4, 19 и 20 от Наредбата за регистрация на
кучетата на територията на община Гурково, по
който е образувано адм. д. № 300/2018 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 27.09.2018 г. от 10,30 ч.
6788
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 17, ал. 2, т. 6 и чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от Наредба
№ 13 за отглеждане и регистрация на кучета на
територията на община Каолиново, приета с
Решение № 258 по протокол № 23 от 22.12.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Каолиново. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 198/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 25.09.2018 г. от 9 ч.
6777
Ловешкият районен съд, гражданска колегия, V състав, призовава Абдул Ахмед, роден на
7.01.1977 г. в гр. Киркук, Ирак, сега с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 958/2018 г.,
заведено от Бисерка А. Мохамед за развод по
чл. 49 от СК, като съобщава, че в деловодството
на Ловешкия районен съд се намират исковата
молба и приложенията към нея, препис от които
може да получи в двуседмичен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“,
като го предупреждава, че ако не се яви в съда
в двуседмичния срок, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, съдът
ще му назначи особен представител.
6819
Ломският районен съд, гражданска колегия,
съобщава на ответниците Иржи Борисов, роден
на 31.12.1954 г., гражданин на Чешката република,
с последен адрес Чешка република, гр. Кладно,
ул. В. Рабасе 859, сега с неизвестен адрес, и Борис Борисов, роден на 13.08.1952 г., гражданин
на Чешката република, с последен адрес Чешка
република, гр. Кладно, ул. Литевска 2570, сега
с неизвестен адрес, да се явят в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в гражданското деловодство на
Районния съд – Лом, пл. Свобода № 8, за да
посочат адреси в Република България, на които
да бъдат призовани и да получат преписи от
исковата молба и приложенията към нея, ведно
с разпореждане по гр.д. № 894/2018 г. по описа
на съда, по дело за делба, заведено от Надежда
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Георгиева Янчева от София, Антоанета Георгиева Борисова от София, Зоя Кирилова Георгиева
от София, Жана Кирилова Борисова от София,
Денчо Георгиев Дамянов от с. Крива бара, област Монтана, Борис Денчев Георгиев от София
и Росица Денчева Георгиева от София. В случай
че не се явят, за да получат съдебните книжа
в указания срок и не посочат съдебни адреси,
съдът ще им назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6820
Разградският районен съд призовава Ибрахим
Мохамед Ибрахим Ел-Тамраги, с неизвестен адрес, роден на 7.02.1986 г., гражданин на Арабска
република Египет, да се яви в съда на 14.09.2018 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 823/2018 г., заведено от Биляна Мимова Велкова на основание
чл. 49 от СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6815
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Серап Джошкун с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда за връчване на съдебни книжа
на 27.09.2018 г. в 11 ч. като ответник по гр. д.
№ 108/2018 г., заведено от Бурханеттин Кайнар,
Искър Х. Яворов, или да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6816
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Седат Чалъшкан с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда за връчване на съдебни книжа
на 27.09.2018 г. в 11 ч. като ответник по гр. д.
№ 108/2018 г., заведено от Бурханеттин Кайнар,
Искър Х. Яворов, или да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6817
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Севги Сюннетчи с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда за връчване на съдебни книжа
на 27.09.2018 г. в 11 ч. като ответник по гр. д.
№ 108/2018 г., заведено от Бурханеттин Кайнар,
Искър Х. Яворов, или да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6818

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български информационен
консорциум“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.08.2018 г.
в 15,30 ч. в София, ул. Монтевидео № 21, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен
счетоводен отчет за 2017 г.; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6913
11. – Управителният съвет на сдружение
„Български професионални ски инструктори“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на БПСИ на 7.09.2018 г.
в 9 ч. в София, бул. България № 81, вх. В, при

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

следния дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за
2017 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на бюджета на сдружението
за 2018 г.; 5. приемане на промяна в устава на
сдружението относно реда за свикване на общо
събрание, съобразена с промените в ЗЮЛНЦ;
6. разни. Регистрацията на представителите на
членовете и техните пълномощници започва в 8 ч.
на 7.09.2018 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне в
10 ч. на същата дата и място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове. Членовете прилагат валидно удостоверение
за актуално състояние, издадено до шест месеца
преди датата на общото събрание. На основание
чл. 28, т. 1 и 2 от устава на БПСИ членовете юридически лица се представляват от законните им
представители или изрично упълномощено лице
(с нотариално заверено пълномощно).
6810
2. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Асоциация Европейски инициативи за култура и изкуство“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.09.2018 г. в 14 ч. на адрес: София, ул. Алабин
№ 33А, ет. 3, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване правомощията на
член на управителния съвет; 2. избор на нов член
на управителния съвет; 3. изменения в устава на
сдружението; 4. други. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението.
6836
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо
събрание на сдружението на 14.09.2018 г. в 19 ч. в
Стара Загора, хотел „Мериан Палас“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. приемане на баланса и на отчета за
приходите и разходите на сдружението за 2017 г.;
3. избиране на членове на управителния съвет на
сдружението; 4. приемане на промени в устава на
сдружението; 5. приемане на бюджет на сдружението за 2018 г.; 6. разглеждане на предложение
на управителния съвет за одобряване на молби
за членство и за приемане на нови членове на
сдружението; 7. разни.
6826
42. – Учредителният комитет на Организа
цията за управление на Тракийски туристичес
ки район на основание Заповед № Т-РД-17-28 от
13.06.2018 г. от министъра на туризма (ДВ, бр. 54
от 2018 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание
на Организацията за управление на Тракийски
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туристически район (ОУТТР) на 19.09.2018 г. в
14 ч. в залата на Университета по хранителни
технологии в Пловдив, бул. Марица № 26, със
следния дневен ред: 1. регистриране на участ
ниците (учредители); 2. приемане на решение за
учредяване на Организацията за управление на
Тракийски туристически район; 3. приемане на
устав на Организацията за управление на Тракийски туристически район; 4. избор на членове
и председател на управителния съвет; 5. избор
на членове на контролния съвет; 6. приемане на
решение за формите на финансиране на Организацията за управление на Тракийски туристичес
ки район, в т.ч. определяне на членския внос; 7.
други. Проектите на учредителните документи и
регистрационната форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите
лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона
за туризма в Пловдив, бул. Мария-Луиза № 31, в
работни дни от 9 до 17 ч. Всяко лице, желаещо и
имащо право да участва в учредителното събрание, следва да попълни регистрационна форма за
участие. При липса на кворум ново учредително
събрание ще се проведе на 10.10.2018 г. в 14 ч.
на същото място.
6851
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Иван Вазов“ – Смолян, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
и решение на УС от 1.06.2018 г. свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание на 1.09.2018 г.
в 10 ч. в сградата на ОУ „Иван Вазов“ в Смолян,
бул. България № 20, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на управителния съвет; предложение за решение: приема
отчета за дейността на управителния съвет;
2. освобождава от длъжност и от отговорност
членовете на управителния и контролния съвет;
предложение за решение: освобождава от длъжност и от отговорност членовете на управителния и контролния съвет; 3. избор на органи на
настоятелството – съвет на настоятелите и общо
събрание; предложение за решение: избира съвет
на настоятелите и общо събрание; 4. промяна в статута на училищното настоятелство от сдружение,
осъществяващо дейност в частна полза, в сдружение, осъществяващо общественополезна дейност;
предложение за решение: приема промяна в
статута на училищното настоятелство от сдружение, осъществяващо дейност в частна полза,
в сдружение, осъществяващо общественополезна
дейност; 5. приемане на нов устав на сдружението;
предложение за решение: приема нов устав на
сдружението; 6. други. Управителният съвет на
сдружението осигурява достъп на всички членове
до материалите на събранието, които се намират
в сградата на ОУ „Иван Вазов“, Смолян. При
липса на кворум в обявения час събранието ще
се проведе един час по-късно независимо от броя
на присъстващите съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението.
6835
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