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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 161 от 6 август
2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
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Министерство
на здравеопазването
Министерство
на околната среда
и водите

 Постановление № 162 от 6 август
2018 г. за изменение на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и
контрол върху ценни книжа, приета
с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.
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 Постановление № 163 от 6 август
2018 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет
с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.
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 Постановление № 164 от 6 август
2018 г. за изменение на Наредбата за
общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги,
приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.
 Решение № 540 от 6 август 2018 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище
„Прохорово“, участък „Прохорово“, разположено на територията на община
„Тунджа“, област Ямбол, и община Нова
Загора, област Сливен, на „Прохорово
Майнинг“ – АД, гр. София

 Решение № 548 от 6 август 2018 г.
за определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Китен-юг“, община Приморско,
област Бургас
15
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 Наредба за изменение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за изискванията, на
които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете
за билки
16
Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане
на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено
място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
16
 Наредба за допълнение на Наредба
№ Н-12 от 2010 г. за условията и реда
за изплащане на възнагражденията и
обезщетенията на военнослужещите 16
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 Решение № 541 от 6 август 2018 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 4 от Закона за подземните
богатства – твърди горива – лигнитни въглища, от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“, община Сливница, Софийска
област, на „Минна компания“ – ЕООД,
гр. София
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 Наредба за изменение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
17
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбра-
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ната и Българската армия при освобождаване от военна служба
17
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията
и реда за предотвратяване, контрол и
установяване на годността за военна
служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България
при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични
вещества
17
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията
и реда за изплащане на пътни пари
на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при отиване и
връщане от платен годишен отпуск
24
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 Наредба за отменяне на Наредба
№ Н-5 от 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности
в задграничните представителства
на Република България, в щабове или
органи на международни организации
и на други международни инициативи 25
Министерство
на труда и социалната
политика
 Наредба за изменение на Наредба № 3
от 2010 г. за формата, съдържанието,
реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1
от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд
25
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 171 500 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. 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 във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7484

за изменен ие на Наредбата за ус лови ята и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп.,
бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от
2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и
бр. 60 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 22 думите „с допълнителни защити – собственост на Министерството на
финансите“ и запетаята след тях се заменят с
„или друг материал, с допълнителни защити“.
§ 2. В чл. 36 ал. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., бр. 91
от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 10 думите „бюджетните
сметки“ се заменят с „бюджетите“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думата „две“ се заменя с
„три“ и думата „четири“ се заменя с „шест“.
§ 3. В чл. 14, т. 1 думите „бюджетните
сметки“ се заменят с „бюджетите“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст числото „5“ се заменя
с „шест“.
2. В т. 3 думите „Опазване на горите“ се
заменят с „Контрол по опазването на горските
територии“.
3. В т. 5 думите „Проекти и международни
дейности“ се заменят с „Наука и международна дейност“.
4. Създава се т. 6:
„6. дирекция „Инвентаризация и планиране“.
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§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и анализира“ се заличават.
2. Точки 36 – 39 се изменят така:
„36. изготвя текущ и последващ анализ
за изпълнението на определени политики
и нормативни актове, които са свързани с
горското стопанство;
37. контролира и анализира изпълнението
на областните планове за развитие на горските територии и горскостопанските планове и
програми;
38. изготвя прогнози за очакваните изпълнения на горскостопанските мероприятия,
които са предвидени в горскостопанските
планове и програми;
39. изготвя прогнози за въздействието от
прилагането на приети политики и нормативни
актове в областта на горското стопанство.“
3. Точки 40 и 41 се отменят.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Опазване на горите“ се заменят с „Дирекция „Контрол по опазването на горските
територии“.
2. Навсякъде в текста думите „опазване
на горите“, „опазването на горите“, „опазване на горските територии“ и „опазването на
горските територии“ се заменят с „контрола
по опазване на горските територии“.
§ 7. В чл. 20, в основния текст думите „Проекти и международни дейности“ се заменят с
„Наука и международна дейност“.
§ 8. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Дирекция „Инвентаризация и
планиране“:
1. подпомага изпълнителния директор при
определяне на националните приоритети в
областта на инвентаризацията и планирането
в горските територии;
2. участва в изготвянето на стратегии и
програми, свързани с използването на дървесните и недървесните ресурси в страната;
3. контролира и анализира изпълнението
на областните планове за развитие в частта
за горскостопанското категоризиране и прекатегоризиране на горските територии;
4. организира и контролира извършването
на инвентаризацията на горските територии;
5. контролира изработването и изпълнението на областните планове за развитие на
горските територии;
6. организира дейностите по категоризация
и прекатегоризация на поземлени имоти в
горски територии;
7. организира изработването на плановете
за ловностопанските дейности и за дейностите
по опазване от пожари;
8. контролира изработването на горско
стопанските планове и програми за горските
територии, плановете за ловностопанските
дейности и за дейностите по опазване от
пожари;
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9. организира и контролира извършването
на национална инвентаризация на горските
територии;
10. организира и контролира дейностите
по изработването, приемането и променянето
на горскостопанската карта;
11. осигурява публичен достъп до горско
стопанската карта;
12. създава и поддържа географска информационна система за горските територии на
базата на данните от горскостопанската карта;
13. организира у ведом яването на собствениците на залесени и самозалесили се
земеделски земи след 1 март 1991 г. за обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от Закона за
горите и за произтичащите от това дейности
по почистване на имотите или промяна на
предназначението им;
14. подпомага изпълнителния директор
във връзка с правомощията му, свързани с
осъществяване на методическо ръководство на
дейността по уедряване на поземлени имоти
в горски територии.“
§ 9. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „143“ се заменя със „148“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „86“ се заменя с „91“.
3. На ред „дирекция „Промени в горските
територии“ числото „19“ се заменя със „17“.
4. На ред „дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“ числото „30“ се заменя с „22“.
5. Ред „дирекция „Опазване на горите“   11“
се изменя така:
„дирекция „Контрол по опазването на
горските територии“   16“.
6. Ред „дирекция „Проекти и международни
дейности“   15“ се изменя така:
„дирекция „Наука и международна дейност“   14“.
7. Накрая се създава ред:
„дирекция „Инвентаризация и планиране“
11“.
§ 10. Навсякъде в правилника ду мите
„Министерството на земеделието и храните“
и „министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
Заключителни разпоредби
§ 11. В Поста новление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на
Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г.,
бр. 32 и 71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 от
2018 г.), в чл. 2 се правят следните изменения:
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1. В основния текст числото „1275“ се заменя с „1270“.
2. В т. 1 числото „1082“ се заменя с „1077“.
§ 12. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и
68 от 2015 г., бр. 12, 32, 62, 71 и 76 от 2016 г.
и бр. 55 и 94 от 2017 г.), в приложението към
чл. 2, ал. 3, в т. 1 „Изпълнителна агенция по
горите“ числото „143“ се заменя със „148“.
§ 13. Правилникът за организацията и
дейността на държавните предприятия към
Селскостопанската академия, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 87 от 2008 г.), се отменя.
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги,
приета с Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредби
се създават т. 20 – 22:
„20. „Въвеждането в продукционен режим
на националната схема за електронна идентификация“ е датата на издаване на първото
удостоверение за електронна идентичност по
Закона за електронната идентификация.
21. „Уникален идентификатор“ е идентификатор по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното
управление.
22. „Система за електронна автентикация“
е хоризонтална система, чрез която се идентифицират лицата и информационните системи в
електронния свят, създадена и поддържана от
Държавна агенция „Електронно управление“.“
§ 2. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
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„§ 5. (1) В срок една година след въвеждането в продукционен режим на националната
схема за електронна идентификация по Закона
за електронната идентификация за идентификация на физически лица, освен по реда
на Закона за електронната идентификация
и чрез други методи, определени със закон,
може да се прилага и прочитане на уникален
идентификатор от квалифициран електронен
подпис.
(2) В срок три години след въвеждането в
продукционен режим на националната схема
по ал. 1 за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни
административни услуги може да се използва
и персоналният идентификационен код, издаван от Националната агенция за приходите
или Националния осигурителен институт,
както и уникалният код за достъп, издаван
от Националната здравноосигурителна каса,
след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна агенция
„Електронно управление“.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Идентификацията на физически лица,
извършена чрез прочитане на уникален идентификатор от квалифициран електронен подпис
до влизането в сила на постановлението, се
приема за валидно извършена.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7487

РЕШЕНИЕ № 540
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – медни руди с попътни
компоненти от молибден и злато, от находище
„Прохорово“, участък „Прохорово“, разположено на територията на община „Тунджа“,
област Ямбол, и община Нова Загора, област
Сливен, на „Прохорово Майнинг“ – А Д,
гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
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по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от
молибден и злато, представляващи изключителна държавна собственост, съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 1589 от
14 ноември 2016 г., от находище „Прохорово“,
участък „Прохорово“, разположено на територията на община „Тунджа“, област Ямбол,
и община Нова Загора, област Сливен, която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
4,63 кв. км, която е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 8 в
Координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на участък „Прохорово“ с размер 724,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 по външния
контур на утвърдените запаси и ресурси в
координатна система „1970 г.“, съгласно приложение – 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 „Прохорово Майнинг“ – АД, гр. София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 520
от 18 юли 2016 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:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията в Решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) № 4-2 от 2016 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – Стара Загора; решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостния работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
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6.2. Добив на подземното богатство по т. 1
в участъците с археологически обекти може
да започне само след приключване на спасителни археологически проучвания и решение
на комисия, назначена от Министерството
на културата по реда на чл. 158а от Закона
за културното наследство за приемане на
резултатите от проучванията.
6.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.4. 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.
6.5. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.5.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.5.2. 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 допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
6.5.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване;
6.5.4. да не засяга води, водни обекти и съоръжения и да не нарушава мерки от Плана за
управление на речните басейни 2016 – 2021 г.
за Източнобеломорския район, свързани със
забрани и ограничения с цел опазване или
подобряване на състоянието на водите;
6.5.5. да не допуска риск за пряко или
непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
6.5.6. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
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6.5.7. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.5.8. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.5.9. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.5.10. 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.
6.6. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.7. 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.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва обект/обекти по
смисъла на т. 39 и 72 от § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията в границите на концесионната
площ, както и пътните връзки между площта
на находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди с
попътни компоненти от молибден и злато, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – медни руди с попътни компоненти от
молибден и злато;
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 „Прохорово“, участък „Прохорово“,
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 кон-
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цесията; 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
одобрените проекти и планове, които се
изискват с това решение и с концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
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 план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
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 – Стара Загора, 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 за първична преработка за всяка година от
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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 и/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 национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства и
съдържанията на металите в тях – до 15 дни
след изтичането на съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
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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 проведе спасителни археологически
проучвания за всички попадащи в находище
„Прохорово“, участък „Прохорово“, и в концесионната площ археологически обекти, като
финансовото обезпечаване на дейностите по
наблюдението и спасителните археологически
разкопки са за сметка на концесионера;
7.2.9. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг
от страна на специалисти – археолози от
Историческия музей – Нова Загора, от Регио
налния исторически музей – Сливен, или от
Регионалния исторически музей – Ямбол,
за състоянието на недвижимите културни
ценности;
7.2.10. да внася за съгласуване в Министерството на културата съгласно чл. 83 и по
реда на чл. 84 от Закона за културното наследство визи за проектиране и инвестиционни
проекти за изграждането на техническата
инфраструктура, свързана с осъществяване
на концесията;
7.2.11. да уведоми областни пътни управления – Ямбол и Сливен (с копие до Агенция
„Пътна инфраструктура“ – София), за започването на добива с оглед на упражняване на
контрол по компетентност;
7.2.12. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата,
пътните съоръжения и обслужващите зони,
както и да не нанася повреди и да не допуска
унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.13. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3
и при неспазени изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва
рекултивация на нарушените терени;
7.2.14. 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;
7.2.15. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията 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:
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7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 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 на левовата
равностойност на 281 806 щатски долара и
се предоставя в срок до 14 дни от датата на
подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
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от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от
стойността на добитите подземни богатства в
съответствие с чл. 1 от 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.
9.4. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 2,3 на сто от стойността
на добитите медни руди при рентабилност на
нетните приходи от продажби до 10 на сто,
включително при отрицателни стойности, а
максималният процентен размер е 4 на сто от
стойността на добитите медни руди при 50 на
сто или по-висока рентабилност на нетните
приходи от продажби. При рентабилност от
10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,0425 на всеки процент увеличение на
рентабилността.
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9.5. Стойност та на добитите подземни
богатства се определя като произведение на
съдържащия се в добитите подземни богатства
метал мед и съответната му средноаритметична цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.
9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от
2,3 на сто от добитите медни руди, изчислена
при условията на т. 9.4 и 9.5, и 2,3 на сто от
стойността на недобитите количества руда до
1 350 000 тона, със средно съдържание на мед
та в рудата – 0,23 %, при условията на т. 9.3,
но не по-малко от левовата равностойност на
469 677 щатски долара без ДДС, определена
на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив – 1 350 000 тона.
9.7. При доказана възможност за извличане и
продажба на други метали размерът, условията
и редът за внасяне на концесионно плащане
се определят с допълнително споразумение,
сключено между концесионера и концедента
в съответствие с действащата към момента
на сключване на споразумението методика
за тяхното определяне.
9.8. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от ЗПБ превежда по
бюджета на община „Тунджа“ и на община
Нова Загора част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС,
съобразно пропорционалното разпределение
на концесионната площ върху територията
на съответната община, което разпределение
е – за община „Тунджа“ – 10,8 %, и за община
Нова Загора – 89,2 %.
9.9. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
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 „Прохорово Майнинг“ – АД, гр. София, 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.
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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 „Прохорово“,
участък „Прохорово“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4626574.6

9482771.2

2.

4627000.0

9483597.0

3.

4627102.0

9485081.0

4.

4626764.0

9486324.0

5.

4625952.3

9485638.2

6.

4625014.9

9485701.6

7.

4625022.7

9484782.5

8.
7507

4625397.0

9484000.0

РЕШЕНИЕ № 541
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от
Закона за подземните богатства – твърди
горива – лигнитни въглища, от находище
„Алдомировски въглищен басейн“, участък
„Ра д уловци“, община Сливница, Софийска област, на „Минна компания“ – ЕООД,
гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химичес
кото 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. 4 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – твърди горива – лигнитни
въглища, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“,
община Сливница, Софийска област, съгласно

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

Акт за изключителна държавна собственост
№ 1174 от 30 юли 2010 г., която се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
1 890 675 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 12 в
Координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Находище „Алдомировски въглищен
басейн“, участък „Радуловци“, с площ 826 302
кв. м, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 35 по външния контур
на запасите и ресурсите съгласно схема и
координатен регистър в Координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 29 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Минна
компания“ – ЕООД, гр. София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0352
от 23 февруари 2009 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията да 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
решението по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) № СО-01-04/2016 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – София.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
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6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерски 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 допълнителните
разпоредби на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземните 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
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
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върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – твърди
горива – лигнитни въглища, в границите на
участъка на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – лигнитни въглища;
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 „Алдомировски въглищен басейн“,
участък „Радуловци“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб
рените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
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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 план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения
и/или допълнения на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – София, 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 за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
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;
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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 национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества лигнитни
въглища, приходи и разходи за съответния
период по оперативни данни;
7.2.6.2. окончателен годишен от чет за
действително добитите и продадени количества лигнитни въглища, приходи и разходи
за съответната година;
7.2.6.3. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.4. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно условията на
чл. 160, ал. 2 и изискванията на чл. 161, ал. 1
и 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 концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
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7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 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 7995 лв. и се предоставя
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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 дължимото концесионно плащане за
предходната година с начислен ДДС, но не
по-малко от стойност та на минималното
годишно концесионно плащане с начислен
Д ДС, и се предоставя на концеден та до
31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Концесионното плащане се определя съгласно приложение № 2 към чл. 9 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за добив на твърди горива се определя като
процент от общия приход от дейността, свързана с обекта на концесията, чрез скала на
R-фактор. R-факторът се определя за всеки
отчетен период.
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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 – 45 000 тона/
шестмесечие лигнитни въглища, и предвидената минимална стойност за единица добито
подземно богатство.
9.6. Минималната стойност за единица
добито подземно богатство се определя в
размер 2 на сто от общия приход от добитите
през отчетния период въглища, доведени до
търговски продукт, и не по-малка от 0,41 лв./
тон лигнитни въглища.
9.7. Минимално концесионно възнаграждение не се дължи в случай на забрана за
прякото изгаряне на твърди горива, произтичащо от действащата нормативна уредба,
регламентираща чистотата на атмосферния
въздух.
9.8. Размерът на концесионното плащане
се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
9.9. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета
на община Сливница 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 проведе преговори и сключи концесионния договор с „Минна компания“ –
ЕООД, гр. София, 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
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Алдомировски
въглищен басейн“, участък „Радуловци“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4619220.0

8467080.0

2.

4619225.0

8467400.0

3.

4618955.0

8468580.0

4.

4618395.0

8469345.0

5.

4618080.0

8469070.0

6.

4618090.0

8467965.0

7.

4618000.0

8467540.0

8.

4618075.0

8467245.0

9.

4618375.0

8467120.0

10.

4618740.0

8467270.0

11.

4618885.0

8467265.0

12.
7508

4618900.0

8467080.0

РЕШЕНИЕ № 548
ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Китенюг“, община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3, чл. 8о и
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, § 41 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите и Решение
№ 254 на Министерския съвет от 2018 г. за
откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Китенюг“, община Приморско, област Бургас (ДВ,
бр. 34 от 2018 г.), проведен на 29 май 2018 г.
конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите
от конкурса, назначена със Заповед № Р-76 от
4 май 2018 г., изменена със Заповед № Р-89 от
21 май 2018 г. на министър-председателя на
Република България, доклад на председателя
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Китен-юг“, община Приморско, област Бургас,
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и за концесионер на морския плаж – „Атлиман 2“ – ЕООД, с ЕИК: 130329458, със
седалище – гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методика за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета с Пос
тановление № 9 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Атлиман 2“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 7,20 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
от 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за организация на спортно-развлекателните дейности
на морския плаж в размер 33 240 лв. с ДДС
за срока на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Атлиман 2“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението. Началната
дата на концесията е датата на влизането в
сила на концесионния договор.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 254 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „Атлиман 2“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7509
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2004 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят билкозаготвителните пунктове и
складовете за билки (ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 3 т. 1 се отменя.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
За министър на околната среда и водите:
Николай Кънчев

7421

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2009 г. за определяне условията и
реда за изплащане на еднократно обезщетение
при преместване на служба в друго населено
място на военнослужещите и на членовете на
техните семейства (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2010 г.; доп., бр. 31 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, изречение първо след думите
„Българската армия“ се добавя „а за българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната – въз основа на заповед на командира
(началника) на военното формирование или
ръководителя на съответната структура, в
която се водят на отчет и доволствие“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. на българските военнослужещи, назначени на длъжности в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи на територията на страната в
населено място, различно от последното им
местослужене, които не променят адресната
си регистрация, или новата им адресна регистрация е на разстояние до 25 км;“.
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2. Точка 7 се изменя така:
„7. п р и п о с л ед в а щ о п р е м е с т в а н е н а
военнослужещ в рамките на една година от
предходното преместване освен в случаите
на преместване поради преназначаване при
организационно-щатни промени.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато поради различни причини
семейството не се премести в новото местослужене в срок три години от датата на
назначаването на българския военнослужещ в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната, обезщетение при преместване
не се изплаща.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Обезщетенията при преместване на
членовете на семействата на българските
военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната се изплащат въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на
съответната структура, в която се водят на
отчет и доволствие.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7404

Наредба за допълнение на Наредба № Н-12
от 2010 г. за условията и реда за изплащане
на възнагражденията и обезщетенията на
военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
доп., бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 101
от 2012 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по
отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални
формирования или които заемат длъжности
в задгранично представителство на Република
България, в международни организации или
в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
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(2) За лицата по ал. 1 възнагражденията
и обезщетенията се изплащат въз основа на
заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на
съответната структура, в която се водят на
отчет и доволствие.
(3) Удостоверенията по чл. 17, ал. 2, т. 1 и
ал. 3, т. 1 се издават от:
1. длъжностното лице по чл. 71у, ал. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България – за български граждани – военнослужещи в състава на многонационални
формирования или които заемат длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната;
2. най-старшия военнослужещ, който изпълнява функциите на старши национален представител (Senior National Representative – SNR)
в съответното командване, щаб или друга
структура – за българските граждани – военнослужещи, които заемат длъжности в
задгранично представителство на Република
България, в международна организация или
друга международна инициатива извън територията на страната.
(4) Когато не e определено длъжностно лице
по ал.����������������������������������������
 ���������������������������������������
3, т. 1 или лице, което изпълнява функциите на старши национален представител по
ал. 3, т. 2, удостоверенията по чл. 17, ал. 2,
т. 1 и ал. 3, т. 1 се издават от директора на
дирекция „Управление на човешките ресурси
в отбраната“ – МО.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7405

Наредба за изменение на Наредба № Н-15
от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2010 г.; изм., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.;
изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31 и
84 от 2016 г.; доп., бр. 10 и 49 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 37 ал. 3 се изменя така:
„(3) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 е с постоянен характер по смисъла на
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§ 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7468

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 41 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г.,
бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по
отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални
формирования или които заемат длъжности
в задгранично представителство на Република България, в международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната.
(2) За лицата по а л. 1 дейност и те по
адаптация се администрират от военното
формирование или съответната структура,
в която се водят на отчет и доволствие.“
§ 2. В чл. 31, ал. 1 след думите „Дирекция „Социална политика“ – МО, осигурява
информация на военнослужещите“ се добавя
„по чл. 1а“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7406

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията и
реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба
на военнослужещите от въоръжените сили
на Република България при употреба на
алкохол и злоупотреба и/или зависимост от
наркотични вещества (ДВ, бр. 55 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 след думите „технически средства“ се добавя „и/или тест за установяване
употребата на наркотични вещества“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 1 думите „Управление на човешките ресурси“ се заменят с „Управление на
човешките ресурси в отбраната“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. екипи за внезапна проверка, състоящи се от ръководител – лекар (клиничен
токсиколог), и членове: медицинска сестра
и лаборант;“.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) До 20 декември министърът на
отбраната издава заповед по предложение на
началника на ВМА, съгласувано с началника
на отбраната, с която определя поименния
състав на постоянната комисия по чл. 6, ал. 1,
т. 1 за следващите две календарни години.
(2) Началникът на ВМА определя поименния състав на екипите за внезапна проверка
по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(3) Постоянната комиси я осъществява
дейностите по организацията, контрола и
методическата помощ на останалите органи
при прилагането на наредбата.“
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Задължително изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества се извършва при:
1. кандидати за първоначално приемане
на военна служба;
2. кандидати за обучение във висшите
военни училища като курсанти;
3. кандидати за служба в доброволния
резерв;
4. военнослужещи, определени за участие
в операции и мисии извън територията на
страната, две седмици преди заминаването им;
5. кандидати, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), за последващо
приемане на военна служба;
6. кандидати за летателни и плавателни
длъжности;
7. кандидати за длъжности, свързани с
управление на безпилотни летателни апарати;
8. военнослужещи, участвали в операции
и мисии извън територията на страната, при
завръщането им.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „технически средства“ се добавя „и/или тест за установяване
употребата на наркотични вещества“.
2. В а л. 2 д у мите „от кан ди датите за
военна служба и от военнослужещите“ се
заличават, а накрая се поставя запетая и се
добавя „а тестовете за установяване употребата на наркотични вещества се определят
със заповед на началника на ВМА“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
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„Чл. 13. Военнослужещите, показали положителен резултат за употреба на алкохол
и/или злоупотреба с наркотични вещества
след изследване с техническо средство или
с тест за установяване употребата на наркотични вещества, задължително подлежат на
лабораторно изследване. Те се изпращат с
талон за медицинско изследване (приложение
№ 3) за медицински преглед до най-близката
МБАЛ на ВМА, където се вземат биологични
проби за лабораторно изследване. Взетите
при медицинския преглед проби се предават
с протокол за предаване/приемане на проби
за лабораторно изследване (приложение № 4)
в специализираната химико-токсикологична
лаборатория на ВМА.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „по
чл. 9 или 10“ се заменят с „по чл. 9, т. 4,
6, 7 и 8 или по чл. 10“, а изречение второ
се отменя.
2. В ал. 3, изречение първо след думите
„наркотични вещества“ се добавя „и/или тест
за установяване употребата на наркотични
вещества“, а изречение второ се отменя.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Резултатите от лабораторното
изследване, проведени в специа лизирана
лаборатория на ВМА, се нанасят в протокол
от химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично
вещество в кръв/урина (приложение № 6)
и се изпращат на командира/началника на
военното формирование/ръководител я на
съответната структура – заявител, в срок до
7 работни дни от приемането на пробата в
лабораторията, а в случаите на чл. 9, т. 1,
2, 3, 5, 6, 7 и 8 – в НПЦВМЕАММ – ЦВМК,
а за тези по т. 4 – на лекаря на военното
формирование.“
§ 10. Члeн 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) След получаване на протокола
от специализираната лаборатория по чл. 13
при положителен резултат от лабораторното изследване командирът (началникът) на
военното формирование/ръководителят на
съответната структура – заявител, изпраща
военнослужещия в психиатричен кабинет
на консул тат ивно -п рием но о тделение на
ВМ А – МБА Л – Софи я, със следните до кументи:
1. здравно-производствена характеристика
с мнение за възможностите на военнослужещия да продължи да изпълнява служебните
си задължения;
2. п ро т окол о т х ими ческа експер т иза
за определяне концентрацията на алкохол
и/или наркотично вещество в кръв/урина
(приложение № 6);
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3. протокол за медицинско изследване
за употреба на алкохол и/или наркотично
вещество (приложение № 7);
4. друга налична документация.
(2) В случай че военнослужещият не се яви
в психиатричния кабинет на консултативноприемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, командирът (началникът) на военното
формирование/ръководителят на съответната структура му налага дисциплинарно
наказание по реда на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
правилника за неговото прилагане.“
§ 11. Членове 17 и 18 се изменят така:
„Чл. 17. (1) В случай на установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,50 грама на
литър (g/l) и/или злоупотреба с наркотични
вещества на военнослужещия се провежда
диагностично уточняване в психиатричен
кабинет на консултативно-приемно отделение
на ВМА – МБАЛ – София.
(2) При зак лючение „пси х ично здрав“
командирът (началникът) на военното формирование/ръководителят на съответната
структура може да наложи дисциплинарно
наказание на военнослужещия по реда и при
условията, предвидени в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане.
(3) При установяване на заболяване в клиника „Психиатрия“ на ВМА – МБАЛ – София, военнослужещият се насочва за военномедицинска експертиза по определяне годността за военна служба в НПЦВМЕАММ –
ЦВМК по реда на наредбата по чл. 141, ал. 2
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 18. Военнослужещите, които подлежат на медицински преглед и лабораторно
изследване по чл. 13, временно се отстраняват от служба от командира (началника)
на военното формирование/ръководителя на
съответната структура до изпращането им в
психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „алкохол“ се добавя „в кръвта над 0,50 г рама на лит ър
(g/l)“, а думите „Медицинските стандарти
за определяне годността за военна служба
в мирно време (приложение № 1 към чл. 2
от Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна
служба в мирно време“ се заменят с „акта
на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Същият може да кандидатства не по-рано

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

от шест месеца от първоначалното освидетелстване.“
§ 13. Член 20 се отменя.
§ 14. В чл. 22 думите „специалистите по
психично здраве във ВМА и във военните
формирования“ се заменят със „специализираните звена и органи по психологично
осигуряване“.
§ 15. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава нова т. 1:
„1. „Алкохол“ е етилов алкохол.“
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя
така:
„2. „Тех ническо средство за установяване употребата на алкохол“ е преносимо
устройство, което позволява да се установи
употребата на алкохол в полеви условия чрез
изследване на издишан въздух.“
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
4. Създава се нова т. 4:
„4. „Тест за установяване употребата на
наркотични вещества“ е средство за установяване по химичен или имуноаналитичен
метод наличието на наркотични вещества в
биологична проба (урина, орална течност).“
5. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 12 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 12
Ред на вземане, тестване, опаковане, транспортиране и лабораторно изследване на издишан
въздух и проби от урина и/или кръв при изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба
с наркотични вещества
1. Процедура за установяване на употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества по чл. 9, т. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 2.
1.1. Изследването за употреба на алкохол
се извършва с техническо средство, показващо концентрацията на алкохол в кръвта чрез
измерването му в издишания въздух.
1.2. Изследването за установяване на злоупотреба с наркотични вещества се извършва с
тест за установяване употребата на наркотични
вещества чрез изследване на орална течност
(слюнка) или урина.
1.3. Изследването за употреба на алкохол
и/или злоупотреба с наркотични вещества се
извършва от органите по реда на чл. 6, ал. 1, т. 4.
1.4. В случай на отказ от страна на военнослужещ да бъде изследван за употреба на
алкохол и/или наркотични вещества командирът (началникът) на военното формирование/
ръководителят на съответната структура му
налага дисциплинарно наказание по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и правилника за негово-
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то прилагане. Отказът на военнослужещия да
участва в процедурата се удостоява с протокол
съгласно приложение № 5.
1.5.1. При положителен резултат, съответстващ на съдържание на алкохол в кръвта над
0,50 г/л, и/или показание на теста за изследване
на наркотични вещества, показващо употреба
на наркотично вещество, изследваният военнослужещ се изпраща с талон за медицинско
изследване (приложение № 3) за медицински
преглед и вземане на кръвна проба за лабораторно изследване в най-близката МБА Л на
ВМ А, където трябва да се яви не по-късно
от 3 часа (при употреба на алкохол) и 6 часа
(при злоупотреба с наркотични вещества) от
момента на проверката с техническото средство, съпроводен от придружител, назначен със
заповед на съответния командир (началник) на
военното формирование или ръководител на
съответната структура.
1.5.2. При наличие на обстоятелства от обективен характер биологичните проби могат да се
вземат на място от определено от командира
(началника) на военното формирование или
ръководител на съответната структура медицинско лице, като това се вписва в талона за
медицинско изследване (приложение № 3) и се
спазва редът на настоящата процедура.
1.6. Когато военносл у жещ и я т от ка же да
полу чи талон за медицинско изследване, се
приема за валиден резултатът от показанията
на техническото средство и/или от теста за установяване употребата на наркотични вещества.
1.7. При явяване на изпратен с талон за медицинско изследване военнослужещ в приемен
кабинет на МБА Л на ВМ А в амбулаторния
журнал на кабинета се регистрират следните
данни:
– пореден номер;
– звание, трите имена по документ за самоличност, военно формирование, населено място;
– дата и час на явяване;
– номер и дата на издаване на талона за
медицинско изследване;
– час на вземане на пробата кръв и/или урина;
– дата на изпращане на кръвта и/или урината
в специализираната лаборатория за лабораторно изследване (да се нанася допълнително при
изпращането на пробата).
1.8. Лекарят в кабинета извършва медицински преглед, освидетелстване и задължително
попълва протокол за медицинско изследване
за употреба на алкохол и/или наркотично вещество (приложение № 7), в който се описват
поведението, общото психично и соматично
състояние на лицето, поведенческите реакции,
степента на промяна в съзнанието, ориентацията, паметта, абстинентните прояви, когато
има такива, и резултатите от изследването за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества, ако е извършено такова.
1.9. След извършване на клиничния преглед
се вземат проби за лабораторно изследване.
1.9.1. При изследване за употреба на алкохол
се вземат две проби кръв в предназначени за
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целта вакуумни епруветки, всяка от които с
обем не по-малък от 4 мл.
1.9.2. За изследване на наркотични вещества
се вземат две проби кръв, всяка от които с
обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина
с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл.
За осигуряване на необходимото количество
кръв се допуска използване на няколко вакуумни епруветки от същия тип по отношение на
обем, антикоагулант и производител.
1.9.3. Едната от кръвните проби по т. 1 и 2
се съхранява като контролна, а другите кръвни
проби и пробата урина се използват за лабораторно изследване.
1.9.4. Вземането на кръв и урина за изследване за алкохол и/или наркотични вещества
се извършва в срока за явяване, определен в
талона за изследване. При невъзможност на
военнослужещия да предостави проба урина
и/или при обективна невъзможност за вземане
на кръв за изследване в посочения срок лекарят
отразява причините за забавянето и часа на
вземането в протокол № 7.
1.9.5. При неявяване на военнослужещия за
изследване в указания в талона за медицинско
изследване (приложение № 3) срок се приемат
показанията на техническото средство и/или на
теста за установяване употребата на наркотични вещества, с което е установена употребата
на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози.
1.9.6. Когато военносл у жещи я т се яви в
МБАЛ на ВМА, но откаже изследване, отказът
се отразява от лекаря в амбулаторния журнал
на лечебното заведение и в протокола за медицинско изследване (приложение № 7), като се
удостоверява с подписа на изследваното лице.
1.9.7. О т к а з ът на из с лед ва но т о л и це да
подп ише изготвения протокол за медицинско
изследване се удостоверява с подписа на един
свидетел.
1.10. Преди вземането на кръв за изследване мястото на убождане се дезинфекцира с
кислородна вода (3 % водороден пероксид) или
друг антисептик на водна основа, несъдържащ
алкохол и/или други летливи вещества.
1.10.1. Пробите кръв се вземат със затворена
система. Пробите кръв за изследване на алкохол
се вземат във вакуумни епруветки, съдържащи
натриев флуорид (стабилизатор) и антикоагулант
(калиев оксалат или сол на ЕДТА). Пробите
кръв за изследване на наркотични вещества
или техни аналози се вземат във ваку умни
епруветки с антикоагулант (сол на ЕДТА или
хепарин). Епруветките се запълват до маркера,
с който се определя количеството.
1.10.2. Пробата урина за химико-токсикологично изследване се взема във фабричен
контейнер за уринни проби с капак.
1.10.3. На етикета на вакуумната епруветка
и съда за урина четливо се изписват имената
на изследваното лице, датата и часът на вземането на пробата.
1.10.4. Пробите се предават в специализирана лаборатория с протокол за предаване/
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приемане на проби за лабораторно изследване
(приложение № 4). До предаването им в специализираната лаборатория пробите се съхраняват
в х ладилник при температ у ра не по-висока
от 10 °С за не повече от 72 часа. Пробите се
изпращат по служебен път до лабораторията,
като се транспортират при температура не повисока от 15 °С.
1.11. Лабораторните изследвания се извършват в специализираните химико-токсикологични
лаборатории на ВМА.
1.12.1. Изследването на пробите от кръв за
наличие на алкохол се извършва по газхроматографски метод.
1.12.2. Изследванията за установяване употребата на алкохол се извършват двукратно, като
резултатите в отчетената крайна концентрация
(отчетена до втория знак след десетичната запетая включително) не трябва да се различават
с повече от 0,10 на хиляда при резултати до 1
на хиляда, а при резултати над 1 на хиляда – с
до 10 % от стойността. При по-голяма разлика
изследването се повтаря.
1.12.3. При лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества
се анализират предоставените проби урина и
кръв. При липса на проба урина изследването
се извършва само с пробата кръв.
1.12.4. Изследването на пробите за наличие на наркотични вещества в кръвна проба,
включително на техни метаболити, доказващи
употребата им, се извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GC-MS)
и/или високоефективна течна хроматография
с диодна (HPLC-DAD) или масспектрална детекция (LC-MS).
1.13. Резултатите от лабораторното изследване на изпратените проби се описват в протокол за химическа експертиза за определяне
концентрацията на алкохол и/или наркотично
вещество в кръв/урина (приложение № 6) и се
предават на заявителя.
1.14. След изследване на пробите за алкохол
същите се съхраняват в специализираните лаборатории при температура от +4 °С до +8 °С,
а пробите за наличие на наркотични вещества
или техни аналози се съхраняват при температура не по-висока от минус 15 °С за срок 60
дни от датата на постъпване.
1.15. Командирът (началникът) на военното
формирование/ръководителят на съответната
структура – заявител, изпраща военнослужещия
в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, съг
ласно чл. 16, а след приключване на военномедицинската експертиза във ВМА – МБАЛ – София, задължително извършва действия по чл. 17.
2. Процедура за установяване на употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества по чл. 10, т. 1 (от екипи за внезапна
проверка)
2.1. Предварителното изследване за употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества се извършва от органите по реда на
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чл. 6, ал. 1, т. 3 и се описва в специално създаден за дейността им по тази наредба журнал.
2.2.1. В журнала се вписват поредният номер,
званието, трите имена по документ за самоличност на изследвания, военно формирование,
населено място, номерът и датата на издаване
на протокола за медицинско изследване.
2.2.2. В случай на отказ от страна на военнослужещ да бъде изследван за употреба на
алкохол и/или наркотични вещества командирът (началникът) на военното формирование/
ръководителят на съответната структура му
налага дисциплинарно наказание по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и правилника за неговото прилагане. Отказът на военнослужещия да
участва в процедурата се удостоява с протокол
съгласно приложение № 5.
2.2.3. При положителен резултат, съответстващ на съдържание на алкохол в кръвта над
0,50 г/л, и/или показание на теста, показващо
употреба на наркотично вещество, се извършва медиц инск и п реглед, осви дет елс т ва не и
задължително се попълва в два екземпляра
протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично вещество
(приложение № 7), единият от които се предава на командира (началника) на военното
формирование/ръководителя на съответната
структура. В протокола се описват поведението,
общото психично и соматично състояние на
лицето, поведенческите реакции, степента на
промяна в съзнанието, ориентацията, паметта,
абстинентните прояви, когато има такива. При
необходимост се насочва военнослужещият за
диагностично уточнение в клиниката „Спешна
токсикология“ на ВМА – София.
2.2.4. Когато военнослужещият откаже да
получи протокол за медицинско изследване за
употреба на алкохол и/или наркотично вещест
во (приложение № 7), се приема за валиден
резултат ът от показани ята на техническото
средство и/или теста за установяване употребата на наркотични вещества.
2.2.5. След извършване на клиничния преглед
се вземат проби за лабораторно изследване
по реда и начина, описани от т. 1.9 до 1.12.
В журнала се регистрират: часът на вземане на
пробата кръв и/или урина и датата на предаването на кръвта и/или урината в специализираната лаборатория за лабораторно изследване.
Кръвните проби и/или пробите урина заедно с
протоколите за вземане на проби се запечатват
в затварящ се полиетиленов плик, индивидуален за пробите на всяко изследвано лице, в
присъствието на всички членове на екипа за
внезапна проверка и представител от командването, след което се прави опис на всички
налични проби и протоколи.
2.2.6. Транспортирането и предаването на
пробите кръв и/или урина в специализираната лаборатория за лабораторно изследване се
осъществява от определено от ръководителя
на екипа за внезапна проверка длъжностно
лице. До предаването им в специализираната
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лаборатория пробите се съхраняват в хладилник при температура не по-висока от 10 °С за
не повече от 72 часа. При предаването им в
специализираната лаборатория в журнала и в
протокола за предаване/приемане на проби за
лабораторно изследване (приложение № 4) се
вписват датата и часът на предаване.
2.2.7. Лабораторните изследвания се извършват по описания в т. 1.12 – 1.14 ред. Резултатите
от лабораторното изследване на изпратените
проби се описват в протокол за химическа
експертиза за определяне концентрацията на
алкохол и/или наркотично вещество в кръв/
у рина (приложение № 6) и се изпращат на
заявителя.
2.2.8. Командирът (началникът) на военното
формирование/ръководителят на съответната
структура – заявител, изпраща военнослужещия
в психиатричен кабинет на консултативно-приемно отделение на ВМА – МБАЛ – София, съг
ласно чл. 16, а след приключване на военномедицинската експертиза във ВМА – МБАЛ – София, задължително извършва действия по чл. 17.
3. Процедура за установяване употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества по чл. 9, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 в ЦВМК
3.1. При извършване на за дъл ж ителните
медицински прегледи по чл. 9, т. 1, 2, 3, 5, 6,
7 и 8 в ЦВМК се спазва следният алгоритъм:
3.1.1. Всички лица се регистрират в ЦВМК
и се описват в поименен списък на явилите се
за изследване лица на конкретната дата. При
отказ от страна на кандидатстващите лица да
участват в процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 19, а при военнослужещите – на
чл. 14 от наредбата.
3.1.2. След попълване на списъка лицата с
придружител от ЦВМК се изпращат за даване
на кръв и урина в клинична лаборатория на
ВМА – София, и за проверка съдържанието на
алкохол в издишан въздух с техническо средство, както следва:
3.1.2.1. Подлежащите на изследване за употреба на алкохол преминават през кабинет по
токсикология във ВМА, където в присъствието
на лекар токсиколог се извършва изпитване
за съдържание на алкохол в издишан въздух с
техническо средство. Резултатите се нанасят в
списъка по т. 3.1.1 срещу името на лицето. При
положителен резултат за съдържание на алкохол
в кръвта над 0,50 грама на литър (г/л) в токсикологичния кабинет се взема двойна кръвна
проба от изследваното лице, която се изпраща
за лабораторно изследване в специализираните
химико-токсикологични лаборатории на ВМА.
3.1.2 .2 . Пр о би т е у ри н а с е и з с лед в ат з а
наркотични вещества с тест за установяване
употребата на наркотични вещества от лекар
токсиколог от клиника „Спешна токсикология“.
Резултатите от изследването се отразяват в списък по т. 3.1.1, подписват се от лекаря, извършил
изследването, и по служебен път се връщат в
ЦВМК. При необходимост или по технически
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причини изследването за наркотични вещест
ва може да се извърши в специализираната
лаборатория.
3.1.3. При положителен резултат от изпитването за съдържание на наркотични вещества
психиатърът от ЦВМК насочва лицето за лабораторно изследване и диагностично уточняване по реда на тази процедура въз основа на
писмо (обменна карта-талон) от ЦВМК към
ВМА – клиника „Спешна токсикология“.
3.1.4. Лекарят токсиколог назначава вземане
на проби кръв и урина за лабораторно изследване и обобщава данните от медицинското
изследване в протокола за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотично
вещество (приложение № 7). Протоколът се
изпраща заедно с пробите в специализираната
химико-токсикологична лаборатория на ВМА.
3.1.5. Когато лицето откаже да даде биологичен материал за изследване, отказът се
удостоверява с подписа м у в протокола за
медицинско изследване (приложение № 7), а
при отказ да подпише протокол за медицинско изследване – с подписа на един свидетел.
В този случай протоколът се връща в ЦВМК.
Комисията прекратява освидетелстването и не
се произнася по годността на лицето за военна
служба съгласно чл. 19, ал. 2.
3.1.6. При положителен резултат от лабораторното изследване протоколът от химическа
експертиза за определяне концентрацията на
алкохол и/или наркотично вещество в кръв/
урина (приложение № 6) и протоколът за медицинско изследване за употреба на алкохол
и/или наркотично вещество (приложение № 7)
се връщат по служебен път в ЦВМК.
3.1.7. Психиатърът от ЦВМК докладва всеки
конкретен случай пред ЦВМК. ЦВМК взема
съответното решение на основание Медицинските стандарти за определяне годността за
военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба (приложение
№ 1 към чл. 3 от Наредба № Н-6 от 2018 г. за
военномедицинска експертиза).
3.2. След химическото изследване пробите
кръв и урина, показали положителен резултат
за съдържание на алкохол и/или наркотични
вещества, се съхраняват в лабораториите до
2 месеца при температура не по-висока от -15 °С.
4. Повторно изследване на пробите кръв се
извършва в случаите, когато това е поискано
от командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура, ЦВМК или изследваното лице (за негова
сметка), в рамките на срока за съхранение на
контролната проба.“

§ 17. В приложение № 2 към чл. 12 думата
„вакутейнери“ се заменя с „вакуумни епруветки“, а думите „два броя“ и „(ненужното
се зачерква)“ се заличават.
§ 18. Приложение № 4 към чл. 13 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 13

ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване

Днес, ........................................... г., в ................................................................................................ ч.
в специализираната химико-токсикологична лаборатория при..........................................................
на oснование ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... са приети биологични
проби (стикер № .........................................................................................) за изследване от лицето:

(име, презиме, фамилия)
Брой
контейнери

(ЕГН)

Вид на контейнера
(вакуумна епруветка/цвят
на капачка, стъклено шише,
пластмасов контейнер, др.)

Общ обем на
предоставената
проба

Описание
надписан
□

КРЪВ

парафиниран
□
хладилна чанта
□
надписан
□

УРИНА

парафиниран
□
хладилна чанта
□

ДРУГИ (тъканни
проби, веществени
доказателства, др.)

Забележки:

Представил пробите: ........................................ 
Приел пробите: ........................................
		
(фамилия, подпис)				
(фамилия, подпис)
Институция: .......................................................
		
(длъжност)“

§ 19. В приложение № 6 към чл. 15 думата „токсикохимическа“ се заменя с „химико-токсикологична“, думите „материалът
е изследван“ – с „пробите са изследвани“,
и изречението „В изследваните проби кръв,
взети от същото лице, се доказа/не се доказа
наличие на наркотично вещество.“ се заменя
с „В резултат на извършеното изследване на
предоставените проби кръв/урина се доказа/не
се доказа употреба на наркотично вещество.“

§ 20. В приложение № 7 към чл. 16, т. 3 в
т. 1.2 думите „Алкотест 7010 Дрегер“ се заменят с „Алкотест 7410 Дрегер“, в т. 1.3 думите
„Алкотест 7310 Дрегер“ се заменят с „Алкотест
7410+ Дрегер“, в т. 1.4 думите „Алкотест 7410
Дрегер“ се заменят с „Алкотест 7510 Дрегер“,
в т. 1.5 думите „Алкомер – 942“ се заменят с
„.................“, а т. 1.6 и 1.7 се заличават.
§ 21. Приложение № 8 към чл. 22, т. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 8
към чл. 22, т. 1

А лгоритъм на психологичната дейност при
случаи на употреба на алкохол и злоупотреба
с наркотични вещества
Психологичната работа при случаи на употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични
вещества се структурира във времева рамка от
3 (три) месеца. Дейността протича в следната
последователност:
– След установяване на употреба на алкохол
или злоу пот реба с наркотични вещества се
провежда първоначална психологична работа
(през първия месец), която включва:
• прилагане на процедури за установяване
на индивидуални характеристики, водещи до
п ред разположение на военносл у жещи я к ъм
нежелано поведение, свързано с употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества, както и с оценка на индивидуалната
склонност на военнослужещия към употреба
на алкохол и наркотични вещества;
• индивидуална психологична работа, която се
провежда най-малко веднъж седмично;
• групова психологична работа, която се провежда най-малко два пъти месечно;
• организационна психологична работа – специалистите психолози предлагат своята експертна оценка за идентифицираната ситуация на
командирите/ръководителите с цел подпомагане
процеса на вземане на своевременни организационни решения; в тази връзка командирите/
ръководителите следва да планират и организират провеждането на обучителна и тренингова
работа с различни категории военнослужещи,
като при необходимост да привличат и специалисти от ЦПЗП.
Всеки индивидуален случай, както и процесът на груповата работа се документират и
обобщават от специалистите, провеждащи консултирането, като резултатите от извършените
дейности и оценката на случая се изпращат по
команден ред.
На тази основа при необходимост се предлага
на командирите/ръководителите идентифицираните военнослужещи да се насочат към специализираните психиатрични и психологични
звена на ВМА за включване в допълнителни
програми и/или терапевтични процедури.
– Пр е з в т ори я ме с ец и н д и ви д уа л н ат а и
груповата психологична работа продължават
със същата честота съобразно потребностите
и достигнатите на предходното ниво резултати.
– Заключителната психологична работа през
третия месец включва:
• индивидуалната и груповата работа, която
продължава със същата честота;
• прилагат се психологични методики за установяване на индивидуалната промяна след
проведената психологична работа, оценка на
личностната стабилизация и вероятността от
бъдещи прояви от рисково поведение, свързано
с употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества;
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• оценката и анализът на по с т и г нат и т е
резултати през целия тримесечен период се
представят под формата на протокол (приложение № 9) за всеки индивидуален случай до
командира/ръководителя;
• въз основа на резултатите от проведената
психологична индивидуална и групова работа с
военнослужещите специалистите психолози от
военните формирования/съответните структури
изготвят обобщени анализи по команден ред.
– В цялостния процес на психологична работа е необходимо постоянно взаимодействие
между специалистите психолози във военните
формирования/съответните структури, специалистите от медицинските служби и преките
кома н д и ри/р ъковод и т ел и. При извърш ва не
на психологичната работа е необходимо да се
спазват принципите на своевременност, реалистична оценка на ситуацията, конфиденциалност
и прилагане на съвременните стандарти за
добра практика.“

§ 22. В приложение № 9 към чл. 22, т. 1
думите „на основание експертизно решение
от ЦВМК № …../…. г.“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. В приложения № 2, 3, 4 и 5 към
чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-6 от 2018 г.
за военномедицинска експертиза (ДВ, бр. 23
от 2018 г.) навсякъде думата „опиати“ се
заменя с „наркотични вещества“.
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7474

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и
реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване
и връщане от платен годишен отпуск (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2013 г.; доп., бр. 7 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Тази наредба се прилага и по
отношение на български граждани – военнослужещи в състава на многонационални
формирования или които заемат длъжности
в задгранично представителство на Република България, в международни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната и извън нея.
(2) Тази наредба се прилага и по отношение
на български граждани – цивилни служители,
командировани на длъжности в задгранично
представителство на Република България,
в международни организации или в други
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международни инициативи на територията
на страната и извън нея.“
§ 2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътните пари по тази наредба се
изплащат на основание заповед на командира (началника) на съответното военно
формирование, ръководителя на съответната
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната, за администрацията на Министерството на отбраната – на министъра
на отбраната или оправомощено от него
лице, за лицата по чл. 1а, ал. 1 – въз основа на заповед на командира (началника) на
военното формирование или ръководителя
на съответната структура, в която се водят
на отчет и доволствие.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7407

Наредба за отмен яне на Наредба № Н-5
от 2014 г. за подбор на военнослужещи и
цивилни служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската
армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Реп ублика
България, в щабове или органи на международни организации и на други международни
инициативи (ДВ, бр. 44 от 2014 г.)
§ 1. Наредба № Н-5 от 2014 г. за подбор
на военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане
на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове
или органи на международни организации
и на други международни инициативи (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7408
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2010 г. за формата, съдържанието, реда и
начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „заетост“ се заменя с
„работа“.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се
подава декларация по ал. 1.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „съответно уведомлението“ и запетаите пред и след тях се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Декларацията се подава по електронен
път само когато задълженото лице по чл. 2
или неговият законен или упълномощен представител притежава квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1, 2 и 4 думите „съответно
уведомлението“ и запетаите пред и след тях
се заличават.
§ 5. В чл. 6 думите „съответно уведомления“ и запетаите пред и след тях се заличават.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съответно уведомлението“ и запетаите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите „или уведомлението“ се заличават.
§ 7. В чл. 8 думите „съответно уведомленията“ и запетаите пред и след тях се
заличават.
§ 8. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите „съответно
уведомление“ и запетаите пред и след тях
се заличават.
§ 9. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „и уведомлението“ се
заличават, а думата „публикуват“ се заменя
с „публикува“.
§ 10. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2
се отменя.
Министър:
Бисер Петков
7465
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-374
от 13 юни 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
изсъхнали, установено с констативен протокол
№ БР-ЕР-5/16.03.2018 г., констативен протокол
№ БР-ГГ-11/16.03.2018 г. и констативен протокол
№ БР-ГГ-17/25.04.2018 г. на РИОСВ – Плевен:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Велчево,
община Априлци, област Ловеч, обявено със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 501.
1.2. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в местност Пречника
(местност Власковска по заповед за обявяване)
в землището на гр. Троян, община Троян, област
Ловеч, обявено със Заповед № 511 от 24.02.1976 г.
на Министерството на горите и опазване на
природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 836.
1.3. Вековно дърво от вида бяла върба (Salix
alba), намиращо се в землището на село Згалево,
община Пордим, област Плевен, обявено със
Заповед № 306 от 7.04.1983 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 36 от 1983 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1461.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
7437

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1292
от 28 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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.  Любимец, община Любимец, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7245
ЗАПОВЕД № РД-18-1293
от 28 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Генералово, община Свиленград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7246
ЗАПОВЕД № РД-18-1294
от 28 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Лясково, община Черноочене,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7247
ЗАПОВЕД № РД-18-1295
от 28 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Минзухар, община Черноочене,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7248
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ЗАПОВЕД № РД-18-1296
от 28 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Небеска,
община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7249
ЗАПОВЕД № РД-18-1297
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Железарци, община Стражица, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7250
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ЗАПОВЕД № РД-18-1300
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Николаево, община Ст ра ж ица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7253
ЗАПОВЕД № РД-18-1301
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Ново градище, община Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7254

ЗАПОВЕД № РД-18-1298
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Любенци,
община Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7251

ЗАПОВЕД № РД-18-1302
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Биволаре,
община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7255

ЗАПОВЕД № РД-18-1299
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Мирово,
община Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7252

ЗАПОВЕД № РД-18-1303
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Победа,
община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7256
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ЗАПОВЕД № РД-18-1304
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Славовица,
община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7257
ЗАПОВЕД № РД-18-1305
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Ставерци,
община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7258
ЗАПОВЕД № РД-18-1306
от 16 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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.  Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7259
ЗАПОВЕД № РД-18-1307
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Александрово, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7260
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ЗАПОВЕД № РД-18-1308
от 17 юли 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Белодол,
община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7261
ЗАПОВЕД № РД-18-1309
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Габерово,
община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7262
ЗАПОВЕД № РД-18-1310
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Дъбник,
община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7263
ЗАПОВЕД № РД-18-1311
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Каменар,
община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7264
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ЗАПОВЕД № РД-18-1312
от 17 юли 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Косовец, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7265
ЗАПОВЕД № РД-18-1313
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Лъка, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7266
ЗАПОВЕД № РД-18-1314
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Порой, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7267
ЗАПОВЕД № РД-18-1315
от 17 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Страцин, община Поморие, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7268
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1116
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т . 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка със свои решения № 1237 от
25.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.) и № 382 от
25.08.2016 г. (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 30 на сто приетата с Решение
№ 382 от 25.08.2016 г. начална цена и определя
нова начална цена в размер 5663 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС,
за продажба на общински нежилищен имот,
със стопанско предназначение, представляващ:
„Застроен УПИ I от кв. 40 по плана на с. Никюп
заедно с построената в него масивна едноетажна
сграда (бивша мандра) с вкопан складов сутерен“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 300 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажб а за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код S0MB BGSF. Тръжната документация
да се получава след представяне в ОбАП на
документ за извършено плащане – стая 419 в
сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 1699 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За п ла ща нет о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба се извършва в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС, представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит,
се заплаща в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
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7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
7456
РЕШЕНИЕ № 1154
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1084/31.05.2018 г. (ДВ,
бр. 50 от 2018 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 13 530 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ „Поземлен
имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на
с. Райковци заедно с построената в него сграда
с идентификатор 61861.501.22.1“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 650 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
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сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7 614 00 на
Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 4059 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датат а на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
дог оворената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случ ай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг,
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
7457

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1155
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Застроен УПИ
I-460 – „За детска градина“, от кв. 49 по плана на
с. Ново село, с построена в него сграда“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
7458
РЕШЕНИЕ № 1156
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Незастроен
УПИ ІІ – „За общественообслужващи дейности,
т ъргови я и услу ги“, от к в. 111 по плана на
с. Шемшево“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
7459
РЕШЕНИЕ № 1157
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ: „С г ра да с
идентификатор 10447.509.113.12 по К К К Р на
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гр. Велико Търново“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
7460

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 422
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
газопровод с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.133.5 по КК
на гр. Гурково, и ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 38203.133.1, 38203.134.1, 38203.134.2,
38203.134.3, 38203.134.19, 38203.134.20, 38203.138.16,
382 03.146.422 , 382 03.146.473, 382 03.146.492 и
38203.151.6 по КК на с. Конаре за реализирането на проект за обект: „Газоснабдяване на
Община Гурково“, с подобект: „Разпределителен
газопровод извън у рбанизираната територия
на община Гурково за захранване на Южна
индустриална зона на гр. Гурково – етап 2013,
и отклонение към гр. Твърдица до границата на
община Твърдица – ТТР 20 В 2.2013“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Гурково до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Нейков
7443

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 487
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21,
а л. 1, т. 11 от ЗМСМ А, Решение № КЗЗ от
18.07.2018 г. за утвърждаване на трасе за проектиране на „Съоръжение за отвеждане на добити
от дренажи води“, издадено от Комисията за
земеделските земи към МЗХ, и Решение № 201706-05 от 19.07.2018 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Съоръжение за отвеждане на добити от дренажи
води“ с трасе на канала ПИ с проектен иденти-
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фикатор 54020.56.211 (образуван от 54020.56.1),
м. Зелена бара по КККР на гр.  Оряхово, с
дължина на трасето 164 л. м и площ 393 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ настоящото
решение може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.
Председател:
Р. Декова
7433

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 289
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 93, ал. 2, чл. 108, ал. 2,
изр. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 7, чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ и предвид
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-319 от
19.07.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
проект: „Оптично отклонение от съществуваща
мрежа на „Недгард“ – ООД, в к в. Беломорски – гр. Пловдив“.
ПУП – ПП е изложен за запознаване в сградата на Община Пловдив, пл. Централен № 1,
ет. 8, стая 6.
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
7467

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 856
от 13 юли 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Водопровод за захранване на ПИ
375023 – „Животновъдна ферма“, в местността
Кантона, землище на гр. Симитли.
2. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме всички последващи действия, необходими за изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Вл. Христов
7471

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1243
от 19 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на
въздушен електропровод НН от стълб, намиращ
се в ПИ 048056, до стълб, намиращ се в ПИ
000233, за захранване на „Помпа за поливане“
в ПИ 048017 с НТП „Нива“, и преминаващ през
следните имоти – общинска собственост: ПИ
048056 с НТП „Изоставена орна земя“ и ПИ
000233 с НТП „Канал“, всички в местност Горна
ада, землище с. Самуилово, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
до Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
7438

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 96
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 129 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобрява ПУП – За улична регулация на
квартал Горелци по плана на с. Медени поляни – ЕК АТТЕ 47559, община Сърница. ПУП
е изработен при спазване на изиск вани ята,
определени в чл. 161, ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 2
от ЗУТ и Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устойствените планове.
2. Съгласно одобрения ПУ П – За улична
регулация на квартал Горелци по плана на
с. Медени поляни, общата дължина на новите
улици е 2993 м. Те са проектирани със следните
габарити: ширина 8 м – 6 м, пътно платно и по
1 м тротоари. Новите улици са проектирани по
съществуващите на място пътища за достъп до
съществуващите имоти в квартал Горелци по
плана на с. Медени поляни – ЕК АТТЕ 47559,
община Сърница.
3. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законоустановени процедури
по изпълнение на настоящото решение.
Председател:
С. Османджиков
7472

ОБЩИНА С. БОЙНИЦА,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 43
от 6 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изисквани ята за ОУ П в чл. 16 – чл. 34 от Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове Общинският
съвет – с. Бойница, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Бойница с включени следните графични и текстови материали:
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1. Текстови материали:
• обяснителна записка;
• правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план и Специфични правила
и нормативи към общия устройствен план на
община Бойница;
• приложения – списъците на обектите по
НД А на НИНКН, списъкът на обектите по
АКБ и списъкът на военните паметници със
съответните придружителни писма и др.
2. Графични материали:
• общ устройствен план на община Бойница,
М 1:25000 (окончателен проект);
• опорен план на община Бойница, М 1:25000;
• схема по вид собственост на имотите на
община Бойница, М 1:25000;
• схема по вид територия на община Бойница, М 1:25000;
• схема – Селищна мрежа на община Бойница, М 1:25000;
• схема – Демография на община Бойница,
М 1:25000;
• схема – Ландшафт на община Бойница,
М 1:25000;
• техническа инфраструктура:
• транспортна схема на община Бойница,
М 1:50000;
• схема – Водоснабдяване и канализация,
М 1:50000;
• схема – Електроснабдяване, М 1:50000.
Председател:
Г. Тошева
7442

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 339
от 25 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № 1 по протокол № 7
от 5.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията и чл. 3, ал. 1, т. 8 и
11 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – с. Ценово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен п лан (ПП) за външно
електрозахранване за бензиностанция в ПИ
№ 043014, землището на с. Ценово, община
Ценово.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ценово пред Административния
съд – Русе.
Председател:
Г. Георгиева
7455
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838. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка с
ал. 3 от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 2/2018 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Смолян, Георги Крумов Николов – адвокат от Адвокатската колегия – Смолян,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от шест месеца.
7464
22. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341
от 21.05.2018 г. на Министерския съвет (приложение
№ 1) и за приемане на редовни и задочни докторанти – платена форма на обучение (приложение
№ 2). От 1.09.2018 г. до 31.10.2018 г. кандидатите
подават следните документи до ректора на СУ
„Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. декларация по образец; 3. автобиография;
4. оригинал и копие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при
степенна структура на обучение представят копия
на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях; оригиналната диплома
се връща на кандидата веднага след сверяване
с копието; приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 4.1. в случай че
издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, кандидатът подава академична
справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от
семестриалните изпити с хорариума на часовете
по отделните дисциплини и успехът от държавните
изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
4.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, призната по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 5.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за
първи изпит по специалност и 50 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01; BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“; вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят, приложени в папка. Документи се
приемат в 214 кабинет, ректорат – Северно крило,
тел.: 02/8462185, 02/9308445.
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Приложение № 1

Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.,
утвърдени с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет
(брой)
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5.

Математика

Алгебра, топология и приложения

1

3.

4.5.

Математика

Геометрия

1

4.

4.5.

Математика

Математически анализ

1

1
1

5.

4.5.

Математика

Изчислителна математика

1

6.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране)

1

7.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика)

1

1

8.

4.5.

Математика

Теория на вероятностите и математическа статистика

1

1

9.

4.5.

Математика

Изследване на операциите

1

1

10.

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката

1

11.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Мрежово програмиране)
търни науки

1

1

12.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Софтуерни архитектури)
търни науки

1

1

13.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Интернет на нещата)
търни науки

2

2

14.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Операционни системи)
търни науки

1

15.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Анализ и обработка на
търни науки
данни)

1

16.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Разпределени системи)
търни науки

1

17.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Анализ и обработка на гетърни науки
номни данни)

1

18.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Алгоритми и изчислителна
търни науки
сложност)

1

1

19.

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Компютърни мрежи)
търни науки

1

1

20.

4.6.

Информатика и компю- Информационни технологии (Бизнес процеси и
търни науки
бизнес правила)

1

21.

4.6.

Информатика и компю- Информационни технологии (Биомедицинска интърни науки
форматика)

1

22.

4.6.

Информатика и компю- Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)
търни науки

3

2

23.

4.6.

Информатика и компю- Софтуерни технологии (Откриване на знания)
търни науки

2

1

24.

4.6.

Информатика и компю- Софтуерни технологии (Управление на знанията)
търни науки

1
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25.

4.6.

Информатика и компю- Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми)
търни науки

1

1

26.

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Бази от данни)
търни науки

2

2

27.

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Системи, основани на
търни науки
знания)

1

1

28.

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Паралелни и разпредетърни науки
лени системи)

1

1

29.

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Вградени и автономни
търни науки
системи)

1

1

30.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по математика и инфорето по ...
матика

2

1

37

21

Общо
Физически факултет
31.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

4

32.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език)

1

33.

4.1.

Физически науки

Метеорология

1

34.

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство

1

35.

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство (с обучение на английски език)

2

36.

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите

3

37.

4.1.

Физически науки

Теоретична и математична физика

2

38.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

2

39.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника (с обучение
на английски език)

1

40.

4.1.

Физически науки

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна
оптика и квантова електроника)

2

41.

4.1.

Физически науки

Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя

42.

4.1.

Физически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя

3

43.

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

4

44.

4.1.

Физически науки

Физика на елементарните частици и високите
енергии

2

45.

4.1.

Физически науки

Биофизика

3

46.

5.2.

Елекротехника, електро Теория на електронните вериги и електронна схеника и автоматика
мотехника

47.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по физика
ето по …

Общо

1

1
1

1
1
32

Факултет по химия и фармация
48.

4.2.

Химически науки

Аналитична химия

2

49.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Изчислителна химия)

1

50.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

2

51.

4.2.

Химически науки

Органична химия

5

52.

4.2.

Химически науки

Неорганична химия

1

4
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53.

4.2.

Химически науки

Химия на високомолекулярните съединения

1

54.

4.2.

Химически науки

Химия на твърдото тяло

1

55.

4.2.

Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

1

56.

4.2.

Химически науки

Физикохимия

2

57.

4.2.

Химически науки

Радиохимия

1

58.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по химия
ето по...

Общо

1

1

2

18

3

Биологически факултет
59.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на безгръбначните животни)

1

60.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на гръбначните животни)

1

61.

4.3.

Биологически науки

Ентомология

1

62.

4.3.

Биологически науки

Паразитология и хелминтология

1

63.

4.3.

Биологически науки

Микробиология

2

64.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Бактериална генетика и молекулно
клониране)

1

65.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Биоинформатика)

1

66.

4.3.

Биологически науки

Биохимия

2

67.

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология

1

68.

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология (Молекулярна имунология)

2

69.

4.3.

Биологически науки

Клетъчна биология

1

70.

4.3.

Биологически науки

Ботаника (Систематика на водорасли и гъби)

1

71.

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Ихтиология и аквакултури)

1

72.

4.3.

Биологически науки

Физиология на животните и човека

1

73.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Функционална биоценология)

1

74.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология)

1

75.

4.3.

Биологически науки

Физиология на растенията

1

76.

4.3.

Биологически науки

Вирусология

77.

5.11. Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

5.11. Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните процеси

2

79.

1.3.

Общо

1

1

78.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по биология
ето по….

1

1
24

3

Геолого-географски факултет
80.

4.4.

Науки за земята

Картография (Тематично географско картографиране)

3

81.

4.4.

Науки за земята

География на страните (Регионална и политическа география)

1

82.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионално
развитие на индустриализацията)

1

83.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Географския фактор в развитието на Българската православна църква)

1
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84.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Историческа география: теоретични основи, направления,
перспективи)

1

85.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Географски
анализ на топонимията и ономастиката на Босилеградско)

1

86.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие)

1

87.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Руралните
(селски) райони в Югозападен регион – състояние и възможности за развитие)

1

88.

4.4.

Науки за земята

География на рекреацията и туризма

3

89.

4.4.

Науки за земята

Регионална геология

1

90.

4.4.

Науки за земята

Геотектоника

1

91.

4.4.

Науки за земята

Петрология

1

92.

4.4.

Науки за земята

Климатология

1

1

93.

4.4.

Науки за земята

Геоморфология и палеогеография

1

1

94.

4.4.

Науки за земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

1

1
1

95.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

1

96.

4.4.

Науки за земята

Биогеография и география на почвите

1

97.

3.7.

Администрация и управ- Регионално развитие
ление

3

Общо

21

7

Стопански факултет
98.

3.8.

Икономика

Аналитични
Science)

изследвания

върху

данни

(Data

2

2

99.

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

100.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

2

101.

3.8.

Икономика

Политическа икономия

1

1

102.

3.8.

Икономика

Политическа икономия (Поведенческа икономика)

1

103.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)

4

2

104.

3.7.

Администрация и управ- Стопанско управление
ление

6

1

17

9

Общо
Богословски факултет
105.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свeщено Писание на Новия Завет)

1

1

106.

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

1

1

107.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на Българската православна
църква)

1

108.

2.4.

Религия и теология

Теология (Въведение в история на Църквата)

1

109.

2.4.

Религия и теология

Теология (История на християнството)

1

110.

2.4.

Религия и теология

Теология (Обща история на Църквата)

1

111.

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнска философия)

2

112.

2.4.

Религия и теология

Теология (Патрология – Древнохристиянска литература)

1

113.

2.4.

Религия и теология

Теология (Пастирска психология)

1
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114.

2.4.

Религия и теология

Теология (Пастирско богословие)

1

115.

2.4.

Религия и теология

Теология (Нравствено богословие)

1

116.

2.4.

Религия и теология

Теология (Църковно право)

1

1

117.

2.4.

Религия и теология

Теология (Устройство и управление на Българската православна църква)

1

1

118.

2.4.

Религия и теология

Теология (Религиозна педагогика)

1

1

119.

2.4.

Религия и теология

Теология (Омилетика)

1

1

14

8

Общо
Философски факултет
120.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Социална философия)

1

121.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Екзистенциална диалектика)

1

122.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на езика)

1

123.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Феноменология)

1

124.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философска антропология)

2

125.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на изкуството)

1

126.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Метафизика)

1

127.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на образованието)

2

128.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (Философия на религията)

1

129.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и
икономиката (История на религиите)

1

130.

2.3.

Философия

Философия на науката

1

131.

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

132.

2.3.

Философия

Онтология

4

133.

2.3.

Философия

Философия на историята

1

134.

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

2

135.

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

136.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

137.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото
време)

1

138.

2.3.

Философия

История на философията (Нова философия –
XIX век)

1

139.

2.3.

Философия

История на философията (Немска класическа философия)

1

140.

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

141.

2.3.

Философия

Етика

1

142.

2.3.

Философия

Логика

1

143.

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

БРОЙ 66

№

Шифър

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 3 9
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

144.

2.3.

Философия

Естетика

1

145.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

7

146.

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

2

147.

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

2

148.

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

1

Реторика (Публична реч)

1

149.

2.3.

Философия

150.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Обща социология)
гия и науки за културата

1

151.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Трансформации в труда)
гия и науки за културата

1

152.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Социология на неравенствата)
гия и науки за културата

1

153.

3.1.

Социология, антрополо- Социология (Социология на културата и изкугия и науки за културата ството)

1

154.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Теория и история на културата. Регия и науки за културата несанс и Барок)

1

155.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културни връзки между науката и
гия и науки за културата изкуствата. Научният театър като пресечна точка
на наука, изкуство и образование)

1

156.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Медийният образ на Васил Левгия и науки за културата ски)

1

157.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културно наследство и местна
гия и науки за културата идентичност)

1

158.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културна антропология)
гия и науки за културата

1

159.

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Теория на национализмите. Нацигия и науки за културата онални култури)

1

160.

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

1

1

161.

3.2.

Психология

Клинична психология

1

162.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на английски език)

1

1

163.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на български език)

1

164.

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

165.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

2

166.

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2

167.

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна българска политика)

2

168.

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

169.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Право на ЕС)

1

170.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

171.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Медийна политика и право на ЕС)

2

172.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

173.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на
ЕС – европейска идентичност)

1

1

174.

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС)

1

2

1
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175.

3.5.

Обществени комуника- Книгознание, библиотекознание и библиография
ции и информационни (История на книгата и четенето – Книгоиздаванауки
нето в България след Втората световна война,
1944 – 1989)

1

176.

3.5.

Обществени комуника- Книгознание, библиотекознание и библиография
ции и информационни (История на книгата и четенето – Светската ценнауки
зура в България, 1878 – 1944)

1

177.

3.5.

Обществени комуника- Книгознание, библиотекознание и библиография
ции и информационни (Дигитализация на културното наследство)
науки

1

178.

3.5.

Обществени комуника- Информационно-търсещи системи
ции и информационни
науки

1

179.

3.5.

Обществени комуника- Теория на научната информация (Информационции и информационни но осигуряване)
науки

1

Общо

80

8

Исторически факултет
180.

2.2.

История и археология

История на България (История на средновековна
България)

2

1

181.

2.2.

История и археология

История на България (История на българските
земи ХV – ХVІІ в.)

1

1

182.

2.2.

История и археология

История на България (История на Българското
Възраждане)

1

1

183.

2.2.

История и археология

История на България (Нова българска история
(1878 – 1944)

2

184.

2.2.

История и археология

История на България (Съвременна българска история)

2

185.

2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Западна Европа и
Византия)

1

186.

2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Религиозни движения и ереси в Латинския Запад ХІ – ХІV в.)

1

187.

2.2.

История и археология

Стара история (Стара история)

1

188.

2.2.

История и археология

Стара история (Тракология)

1

189.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова балканска
история)

1

190.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Социална история на Балканите)

1

191.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Международни отношения)

1

192.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история – Нова и съвременна
история на Хърватия)

1

193.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна история)

2

194.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова история)

2

195.

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

2

196.

2.2.

История и археология

Документалистика,
(Историография)

архивистика,

палеография

1

197.

2.2.

История и археология

Документалистика,
(Архивистика)

архивистика,

палеография

1

1

БРОЙ 66

№

Шифър

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
198.

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика,
(Историческо образование)

палеография

1

199.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит)

1

200.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит и Енеолит)

1

201.

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Бронзова епоха)

1

202.

2.2.

История и археология

Археология (Тракийска археология)

1

203.

2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Гърция)

1

204.

2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Рим)

1

205.

2.2.

История и археология

Археология (Средновековна българска археология)

1

Археология (Методи в археологията)

1

206

2.2.

История и археология

207.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Аграрни традиции по българските
гия и науки за културата земи)

1

208.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Политическа етнология)
гия и науки за културата

1

209.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнология на социализма)
гия и науки за културата

1

210.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнология на града)
гия и науки за културата

1

211.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Славянска етнология)
гия и науки за културата

1

212.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнология на облеклото)
гия и науки за културата

1

213.

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнопсихология на образователното
гия и науки за културата взаимодействие)

1

Общо
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Факултет по класически и нови филологии

214.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература)

1

215.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература)

1

216.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература –
Средновековие, Ренесанс, Класицизъм)

1

217.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Литература на анг
лийския Ренесанс) – с обучение на английски език

1

218.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Средновековна английска литература) – с обучение на английски език

1

219.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска
литература) – с обучение на английски език

1

220.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска
литература XX – XXI в.)

1

221.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска
литература XX – XXI в.)

1

1
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222.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература
XVIII – XXІ в.)

1

223.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература
XI – XVII в.)

1

224.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и
култура)

1

225.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска
литература и култура)

1

226.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)

1

227.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и
култура)

1

228.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска
литература)

1

229.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Казахска литература и
култура)

1

1

230.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание)

1

1

231.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)

1

1

232.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Японски език и култура)

1

233.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Индийски езици и култури)

1

234.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Китайски език)

1

235.

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Персийско езикознание)

1

236.

2.1.

Филология

Романски езици (Съвременно румънско езикознание)

1

237.

2.1.

Филология

Романски езици (Стилистика – испански език)

1

238.

2.1.

Филология

Романски езици (Фонетика и фонология – съвременен португалски език)

1

239.

2.1.

Филология

Романски езици (Лексикология и
гия – съвременен португалски език)

фразеоло-

1

240.

2.1.

Филология

Романски езици (Стилистика – португалски език)

1

241.

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Френски език)

1

242

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Немски език)

1

243.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо и английско езикознание) – с обучение на английски език

1

244.

2.1.

Филология

Германски езици (Синтаксис на немския език)

1

1

245.

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)

1

1
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Факултет по славянски филологии
246.

2.1.

Филология

Български език (Фонетика)

1

247.

2.1.

Филология

Български език (Диалектология)

1

248.

2.1.

Филология

Български език (Морфология)

1

249.

2.1.

Филология

Български език (Синтаксис и прагматика)

1

250.

2.1.

Филология

Български език (Лексикология)

1

251.

2.1.

Филология

Български език (Социолингвистика)

1

252.

2.1.

Филология

Български език (Старобългарски език)

1

253.

2.1.

Филология

Български език (История на българския език)

1

254.

2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

255.

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

256.

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

257.

2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

258.

2.1.

Филология

Славянски езици (Словенски език)

1

259.

2.1.

Филология

Славянски езици (Словашки език)

1

260.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури)

1

261.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на чешката
литература)

1

262.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на хърватската литература)

1

263.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на полската
литература)

1

264.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

1

265.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Автралия (История на украинската литература)

1

266.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури)

1

267.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска
литература)

2

268.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

1

1

269.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско
езикознание)

1

1

270.

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

1

1

271.

2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска литература на чужд език)

1

272.

2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска литература)

1

273.

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература на
20 век)

1

1
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274.

2.1.

Филология

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 66
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно
1

275.

2.1.

Филология

Фолклористика (Антропология и фолклор на
българите)
Руска литература (Руска литература на 19 век)

276.

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

1

277.

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на 18 век)

1

278.

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

279.

2.1.

Филология

1

280.

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература
на 21 век)
Руска литература (Руска литература на 20 век)

281.

2.1.

Филология

2

282.

1.3.

283.

1.3.

Теория и история на литературата (Теория на литературата)
Педагогика на обучени- Методика на обучението по
ето по…
български език
Педагогика на обучени- Методика на обучението по литература
ето по...

Общо

1

1
2

2

40
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Факултет по журналистика и масова комуникация
284.

3.5.

285.

3.5.

286.

3.5.

287.

3.5.

288.

3.5.

289.

3.5.

290.

3.5.

291.

3.5.

292.

3.5.

293.

3.5.

294.

3.5.

295.

3.5.

296.

3.5.

Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки

Журналистика (Балканите в медиите)

1

Журналистика (Бизнес комуникация)

1

Журналистика (Визуална комуникация)

2

Журналистика (Връзки с обществеността)

2

Журналистика (Вътрешнополитическа журналистика)

1

Журналистика (Електронни медии)

2

Журналистика (Ефективни комуникации в онлайн средата)

1

Журналистика (Емпирични изследвания в комуникацията)

1

Журналистика (Изграждане на имидж)

1

Журналистика (История на българската журналистика)

1

Журналистика (История на рекламата)

1

Журналистика (Карикатурата в медиите)

1

Журналистика (Компютърноопосредствана комуникация)

1

БРОЙ 66
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297.

3.5.

298.

3.5.

299.

3.5.

300.

3.5.

301.

3.5.

302.

3.5.

303.

3.5.

304.

3.5.

305.

3.5.

306.

3.5.

307.

3.5.

308.

3.5.

309.

3.5.

310.

3.5.

311.

3.5.

312.

3.5.

313.

3.5.

314.

3.5.

315.

3.5.

Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма
Журналистика (Комуникации – Маркетинг
медийно съдържание)

на

редовно задочно
1

Журналистика (Комуникационни техники и умения)

1

Журналистика (Култура и медии)

1

Журналистика (Манипулации в комуникацията)

2

Журналистика (Масова култура)

1

Журналистика (Медиен дизайн и комуникация)

2

Журналистика (Медиен дискурс – медиен анализ
и медиакритика)

1

Журналистика (Медиен език и стил)

1

Журналистика (Медиен мениджмънт)

1

Журналистика (Медии и социални конфликти)

1

Журналистика (Медийна икономика)

1

Журналистика (Медийна музика)

1

Журналистика (Международна журналистика)

1

Журналистика (Научни медии и комуникации)

1

Журналистика (Невербална комуникация)

1

Журналистика (Онлайн журналистика)

1

Журналистика (Психология на комуникацията)

1

Журналистика (Радио и телевизия)

2

Журналистика (Радиоформати)

1

С Т Р.
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316.

3.5.

317.

3.5.

318.

3.5.

319.

3.5.

320.

3.5.

321.

3.5.

322.

3.5.

323.

3.5.

324.

3.5.

325.

3.5.

326.

3.5.

327.

3.5.

328.

3.5.

Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки
Обществени комуникации и информационни
науки

ВЕСТНИК

БРОЙ 66
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
Журналистика (Редактиране)

1

Журналистика (Рефлексивна журналистика – жан
рови модели)

1

Журналистика (Спортна журналистика)

1

Журналистика (Съвременна българска журналистика)

1

Журналистика (Телевизионна журналистика)

2

Журналистика (Теория на журналистиката и медиите)

1

Журналистика (Теория на четенето)

1

Журналистика (Типология и комуникация на
книгата)

1

Журналистика (Убеждаваща комуникация)

1

Журналистика
кризи)

репутационни

1

Журналистика (Управление на медийно съдържание)

1

Журналистика (Фотожурналистика)

1

Журналистика (Чуждестранна журналистика)

1

(Управление

на

Общо

52
Юридически факултет

329.

3.6.

Право

2

1

1

1

Право

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения (Обща теория на правото)
Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения (Защита правата на човека)
Информационно право

330.

3.6.

Право

331.

3.6.

332.
333.

3.6.

Право

Правна информатика

1

3.6.

Право

Римско частно право

1

334.

3.6.

Право

Граждански процес

2

1

335.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Търговско право)

1

1

336.

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Вещно право)

1

1

337.

3.6.

Право

Трудово право и обществено осигуряване

1

338.

3.6.

Право

Финансово право

1

1

1

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

№

Шифър

Професионално
направление

339.

3.6.

Право

340.

3.6.

Право

341.

3.6.

Право

342.

3.6.

343.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Административно право
процес
Конституционно право

и

административен

1

1

1

1

1

1

Право

Наказателен процес (Наказателно процесуално
право)
Международно публично право

1

1

3.6.

Право

Международно частно право

2

1

344.

3.6.

Право

Право на Европейския съюз

2

1

345.

3.3.

Политически науки

Международни отношения

1

1

21

13

1

1

Общо
Факултет по педагогика
346.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на
възпитанието)
Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия)

347.

1.2.

Педагогика

348.

1.2.

Педагогика

349.

1.2.

Педагогика

350.

1.2.

Педагогика

351.

1.2.

Педагогика

352.

3.4.

Социални дейности

353.

3.4.

Социални дейности

Теория на възпитанието и дидактика (Професионално и кариерно консултиране)
Теория на възпитанието и дидактика (Дизайн на
образователни програми)
Теория на възпитанието и дидактика (Анимация
и образование)
Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо общуване)
Социални дейности (Комуникативни и поведенчески стратегии)
Социални дейности (Ценностни основи на социалната работа)

Общо

1
1
1
1
1
1
1
5

4

Факултет по начална и предучилищна педагогика
354.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика

2

2

355.

1.2.

Педагогика

Логопедия

1

1

356.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

3

357.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

3

358.

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

1

359.

1.2.

Педагогика

1

360.

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на
възпитанието)
Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)
Сравнително образование

1

361.

1.2.

Педагогика

362.

1.3.

363.

1.3.

364.

1.3.

365.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по музика
ето по…
1.3 Педагогика на обу- Методика на обучението в детската градина и
чението по …
началното училище по български език и литература
1.3. Педагогика на обу- Методика на обучението в детската градина и
чението по …
началното училище по домашен бит и техника
1.3. Педагогика на обу- Методика на обучението по изобразително изчението по …
куство

1
2

2

1

1
2

1

Общо

19

6

Общо

452

103

С Т Р.

48
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ВЕСТНИК
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Приложение № 2

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане
в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018 – 2019 г.
(брой)

№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Физически факултет
1.

4.1.

Биофизика (с обучение на английски език)

Физически науки

1

Философски факултет
2.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

3

3.

3.3.

Политически науки

Сравнителна политология (обучение на български език)

1

1

4.

3.3.

Политически науки

Сравнителна политология (обучение на анг
лийски език)

1

1

5.

3.3.

Политически науки

Международни отношения (обучение на български език)

1

1

6.

3.3.

Политически науки

Международни отношения (обучение на анг
лийски език)

1

1

7.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

1

Факултет по начална и предучилищна педагогика
8.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно
възпитание) с обучение на английски език

6

9.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на английски
език)

4

10.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски
език)

10

11.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по музика (с обучение
ето по….
на английски език)

2

12.

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по изобразително изето по….
куство (с обучение на английски език)

1

Факултет по класически и нови филологии
13.

1.3.

Общо

Педагогика на обучени- Методика на обучението по чужд език – анг
ето по….
лийски език

1

32
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