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ЗАКОН

за хората с увреждания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на
хората с увреждания в Република България.
Чл. 2. Законът има за цел да:
1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на
правата и свободите на хората с увреждания;
2. създаде условия за социално приобщаване на хората с увреждания;
3. способства за зачитане на вътрешно
присъщото човешко достойнство на хората
с увреждания;
4. предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства.
Чл. 3. Законът гарантира правата на хората с увреждания по начин, който осигурява
зачитане на човешкото им достойнство и
равното им третиране в личния, обществения и политическия живот, като се прилагат
индивидуален подход и индивидуална оценка
на потребностите.
Чл. 4. Основните принципи на закона са:
1. личен избор и независимост на хората
с увреждания и техните семейства;
2. равнопоставеност и недискриминация;
3. социално приобщаване и пълноценно и
ефективно участие на хората с увреждания
и техните семейства в обществения живот;
4. достъпност.
Чл. 5. (1) Областите на подкрепа за хората
с увреждания са:
1. здравеопазване;
2. образование;
3. заетост;
4. жилищно осигуряване;

5. достъпна среда в урбанизираните територии и обществените сгради;
6. транспорт;
7. култура;
8. спорт;
9. личен живот;
10. обществен и политически живот;
11. правосъдие;
12. други области.
(2) Средствата за оказване на подкрепа
за хората с увреждания с цел социално приобщаване включват:
1. медицинска, професионална, социална,
трудова и психологическа рехабилитация;
2. образование и професионално обучение;
3. услуги, подпомагащи трудовата реализация;
4. достъпност и разумни улеснения;
5. социални услуги;
6. финансова подкрепа;
7. достъпна информация;
8. достъп до правосъдие и правна защита;
9. осиг у ряване на ли чна моби лност с
максимална степен на независимост;
10. лична помощ;
11. универсален дизайн;
12. други средства.
Чл. 6. Чужденци с увреждания, които имат
разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване в Република България, чужденци с увреждания, на които е предоставено
убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут, чужденци с увреждания, ползващи се
от временна закрила, и лица, за които това е
предвидено в международен договор, по който
Република България е страна, се ползват със
същите права, както българските граждани
с увреждания, при условие че степента на
трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени
по реда на действащото законодателство в
Република България.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ч л. 7. Министерск и я т съвет оп редел я
държавната политика за правата на хората
с увреждания.
Чл. 8. (1) Държавната политика за правата
на хората с увреждания се осъществява от
държавните и местните органи в сътрудничество с национално представителните
организации на и за хората с увреждания,
национално представителните организации
на работодателите и национално представи т е л н и т е орг а н иза ц и и на раб о т н и ц и т е
и служителите, които създават условия и
съдействат за реализирането на програми
и проекти в тази област.
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(2) Държавните и местните органи съгласно своите правомощия приемат, съответно издават нормативни актове, стратегии,
програми, стандарти и дру ги док у менти,
свързани с правата на хората с увреждания.
Чл. 9. (1) За осъществяване на държавната
политика за правата на хората с увреждания
министърът на труда и социалната политика:
1. координира дейностите на държавните
органи с цел реализиране правата на хората
с увреждания;
2. разработва, участва в обсъждането и
предлага приемането и/или изменението на
нормативни актове, стратегически документи, програми и планове, засягащи правата
на хората с увреждания;
3. организира дейността на Националния
съвет за хората с увреждания;
4. организира дейността по предоставянето
на статут на национално представителните
организации на и за хората с увреждания;
5. оказва методическа помощ на органите
на изпълнителната власт за провеждането на
държавната политика за правата на хората
с увреждания;
6. координира събирането на данни от
различните институции и организации, на
базата на които изготвя анализи и годишен
доклад за спазването на правата на хората
с увреждания в секторните политики;
7. координира изпълнението на националните ангажименти по прилагането на
Конвенцията за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 12
от 2012 г.) (ДВ, бр. 37 от 2012 г.), както и на
международните актове във връзка с правата
на хората с увреждания;
8. предоставя информация на държавните
органи и гражданското общество по прилагането на Конвенцията за правата на хората
с увреждания и националните политики;
9. представлява държавата в международни
организации и програми, засягащи хората
с увреждания;
10. ръководи и координира участието в
национални и меж дународни програми и
проекти за хората с увреждания, включително и съвместно с други държавни органи
и организации;
11. поддържа контакти със сродни специализирани държавни органи в други държави, както и с международни организации с
предмет на дейност в подкрепа за хората с
увреждания.
(2) За изпълнение на функциите по ал. 1
министърът на труда и социалната политика
се подпомага от дирекция в специализираната
администрация на Министерството на труда
и социалната политика и от Агенцията за
хората с увреждания.
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Чл. 10. (1) Агенцията за хората с увреждания е изпълнителна агенция към министъра
на труда и социалната политика, юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
София.
(2) Агенцията за хората с увреждания се
представлява и ръководи от изпълнителен
директор.
(3) Агенцията за хората с увреждания:
1. участва в механизма по координация в
областта на политиката за правата на хората
с увреждания;
2. води и поддържа информационна система за хората с увреждания;
3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за
изпълнението на политиката за правата на
хората с увреждания, които предоставя на
министъра на труда и социалната политика;
4. води и поддържа регистър на лица,
които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия, посочени
в списъците по чл. 61, ал. 1;
5. осъществява контрол на дейностите
по т. 4;
6. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на
хората с увреждания;
7. разработва програми и финансира мерки
за стимулиране на стопанската инициатива
в интерес на хората с увреждания;
8. ра з раб о т ва п р ог ра м и и фи на нси ра
проекти за рехабилитация, интеграция и за
изграждане на достъпна среда за хората с
увреждания;
9. участва при изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с правата на
хората с увреждания и дава становища по тях;
10. публикува и поддържа на интернет
страницата си информация за насоките и
достъпа за реализиране на правата за хората
с увреждания;
11. при установяване на нарушение на
правата на хората с увреждания докладва
на компетентните органи за предприемане
на действия;
12. извършва и други дейности, определени
с акт на Министерския съвет.
(4) Дейността, структурата и числеността на персонала на А генци ята за хората
с увреждания се определят с устройствен
правилник, приет от Министерския съвет
по предложение на министъра на труда и
социалната политика.
Чл. 11. (1) За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение
на прилагането на Конвенцията за правата
на хората с увреждания се създава Съвет за
наблюдение.
(2) Съветът за наблюдение осъществява дейността си при спазване на следните
принципи:
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1. защита и гарантиране на правата на
хората с увреждания;
2. независимост и публичност;
3. сът рудничество и взаимодействие с
държавните и местните органи и с гражданското общество.
Чл. 12. (1) Съвет ът за наблюдение се
състои от 9 членове – двама представители,
определени от омбудсмана на Република
България, двама представители, определени
от председателя на Комисията за защита от
дискриминация, четирима представители на
организациите на и за хората с увреждания,
определени от тях, и един представител на
академичната общност, определен от Българската академия на науките.
(2) Мандатът на Съвета за наблюдение е
4 години и започва да тече от датата на попълване на състава му. Членовете на съвета
осъществяват дейността си до конституирането на новия състав.
(3) Организациите на и за хората с увреждания определят своите представители по
ред, определен с правилника за прилагането
на закона.
(4) Дейността на Съвета за наблюдение
се администрира чрез администрацията на
омбудсмана на Република България и на
Комисията за защита от дискриминация на
ротационен принцип за срок две години.
(5) Съветът за наблюдение се представлява от председател и заместник-председател.
(6) Председател на Съвета за наблюдение
е представител на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение по ал. 4.
(7) Заместник-председател на Съвета за
наблюдение е представител на организациите
на и за хората с увреждания, избран от тях,
на ротационен принцип за срок една година.
(8) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместникпредседателя.
(9) В заседанията на Съвета за наблюдение
могат да бъдат поканени и представители на
други институции, организации, независими
експерти, работодатели, синдикати и други.
Чл. 13. (1) Член на Съвета за наблюдение
не може да е лице, което:
1. изпълнява държавна служба;
2. е поставено под запрещение;
3. е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер, освен ако е реабилитирано.
(2) Ограничението по ал. 1, т. 1 не се
прилага за представителите на омбудсмана
на Република България и на Комисията за
защита от дискриминация.
Чл. 14. Съветът за наблюдение:
1. изготвя становища, препоръки и предложен и я до о т г оворн и т е и нс т и т у ц и и за
предотвратяване и преустановяване на нарушенията на правата на хората с увреждания;
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2. изготвя ежегодни доклади по предприетите действия за прилагането на Конвенцията
за правата на хората с увреждания;
3. ос ъщес т вя ва период и чен п реглед и
оценка на националното законодателство,
практики и проекти на нормативни актове
за съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания;
4. осъществява и други дейности, свързани с насърчаване, защита и наблюдение по
прилагането на Конвенцията.
Чл. 15. (1) Съветът за наблюдение провежда заседанията си най-малко веднъж на
три месеца.
(2) Заседанията са редовни, ако в тях
участват повече от половината от членовете
на Съвета за наблюдение.
(3) Решенията на Съвета за наблюдение се
взимат с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове.
(4) Членовете на Съвета за наблюдение
не получават възнаграждение за участието
си в него.
(5) Съветът за наблюдение приема правилник за дейността си и организацията на
работа.
Чл. 16. (1) Съветът за наблюдение работи въз основа на приета от него годишна
програма.
(2) С ъве т ът з а набл юден ие ежег од но
представя за сведение в Народното събрание
доклад за дейността си.
Чл. 17. (1) За осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на
политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет се създава
Национален съвет за хората с увреждания,
наричан по-нататък „Националния съвет“.
(2) Председател на Националния съвет е
заместник министър-председател.
(3) Националният съвет е консултативен
орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет,
национално представителните организации
на и за хората с увреждания, национално
представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите
и Националното сдружение на общините в
Република България.
(4) Националният съвет дава становища по
проектите на нормативни актове, стратегии,
програми, планове и други актове, които
засягат правата на хората с увреждания.
(5) Националният съвет си сътрудничи
с органите по координация и наблюдение
по закона.
(6) Членовете на Националния съвет не
получават възнаграждение за участието си
в него.
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(7) Дейността и организацията на работа
на Националния съвет се определят с правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 18. (1) Централните и териториалните
органи на изпълнителната власт определят
служители, на които се възлагат функции
на координатори по правата на хората с
увреждания.
(2) Координаторите по ал. 1:
1. участват в разработването на политики
и програми в областта на правата на хората
с увреждания;
2. участват в изработването, изпълнението и отчитането на нормативните актове,
стратегически документи, планове, проекти,
анализи и доклади в областта на правата на
хората с увреждания съгласно компетентността на съответния орган;
3. координират изпълнението на мерките
от компетентността на съответния орган и
участват в изготвянето на доклади по правата
на хората с увреждания;
4. координират събирането и разпространението на информация и добри практики в
областта на правата на хората с увреждания
от компетентността на съответния орган;
5. изпълняват и други функции в областта
на правата на хората с увреждания, възложени от съответния орган.
(3) Функциите на служителите, определени
за координатори по правата на хората с увреждания, се определят в длъжностните им
характеристики или чрез заповед на органа
по назначаването и работодателя.
Чл. 19. (1) За провеждане на политиката
за правата на хората с увреждания областните управители създават областни съвети.
(2) В състава на областните съвети се
вк лючват представители на областната и
общинската администрация, на териториалните органи на изпълнителната власт, на
национално представителните организации
на и за хората с увреждания, национално
представителните организации на работниците и служителите и на работодателите,
юри д и че ск и л и ца с не с т опа нск а цел за
осъществяване на дейност в общест вена
полза, както и други заинтересовани лица,
работещи в областта на правата на хората
с увреждания.
(3) Областните съвети съдействат и подпомагат областните управители при осъществяване, анализиране, разработване на
стратегии, планове, мерки и други дейности,
свързани с изпълнението на политиката в
областта на правата на хората с увреждания
на областно ниво.
(4) Членовете на областните съвети не
получават възнаграждение за участието си
в заседанията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Г л а в а

т р е т а

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНК А НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
Чл. 20. (1) Хората с увреждания съобразно
своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е
комплексна.
(2) Оценката по ал. 1 изследва функционалните затруднения на човека с увреждане,
свързани със здравословното му състояние
и наличието на бариери при изпълнение на
ежедневните и други дейности, както и вида
на подкрепата.
Чл. 21. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на
човека с увреждане от специализиран отдел
в дирекциите „Социално подпомагане“ към
Агенцията за социално подпомагане.
(2) Индивидуална оценка на потребностите
се изготвя по искане на:
1. човека с увреждане или упълномощено
от него лице;
2. родителя (осиновителя), настойника или
попечителя на човек с увреждане;
3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен
тип, в която е настанено дете с увреждане;
5. д и рек т ора на д и рек ц и я „С оц иа л но
подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане при самосезиране.
(3) За изготвяне на оценката по ал. 1 се
подават:
1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане;
2. формуляр за самооценка на човека с
увреждане за затруднения в домашни условия
и извън тях по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане;
3. медицински документи или експертно
решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната
експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(4) Документите по ал. 3 се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия
адрес на човека с увреждане. Документите
може да се подават лично, с писмо с известие
за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен
път съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на
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Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите
може да се приемат и в дома на човека с
увреждане при доказана с медицински документ необходимост.
Чл. 22. (1) Индивидуа лната оценка на
потребностите се изготвя въз основа на информация за:
1. самооценката на човека с увреждане за
затруднения в домашни условия и извън тях;
2. увреждането/здравословното състояние;
3. вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
4. степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
5. степента на включване в социалната
среда на човека с увреждане;
6. мобилността на човека с увреждане в
социалната му среда и затруднения извън дома;
7. други обстоятелства.
(2) За изготвянето на индивид уа лната
оценка Агенцията за социално подпомагане
чрез своите органи има право на безвъзмезден достъп до данни, обработвани и администрирани от други публични органи или
структури, съгласно изискванията за защита
на личните данни.
(3) Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността
от предоставяне на социални услуги, лична
помощ или друг вид подкрепа при условия и
по ред, определени със закон, се изготвя по
Методика за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.
(4) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца,
следващ месеца на подаване на документите
по чл. 21, ал. 3 по ред, определен с правилника за прилагането на закона.
Чл. 23. (1) Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента:
1. информация за човека с увреждане;
2. констатации за наличните функционални
дефицити на човека с увреждане въз основа
на събраната информация по чл. 22, ал. 1;
3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.
(2) Заключенията в индивидуалната оценка
на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в
домашни условия и извън тях и констатираните
обстоятелства за наличните функционални
затруднения и бариери при изпълнението
на ежедневните и други дейности съобразно
представените документи по чл. 21, ал. 3.
(3) В заключенията се определят видовете подкрепа по тази глава и потребността
от предоставяне на социални услуги, лична
помощ или друг вид подкрепа при условия
и по ред, определени със закон.
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Чл. 24. (1) Хората с увреж дани я имат
право на финансова подкрепа съгласно индивидуалната оценка на потребностите им по
чл. 20 за осигуряване на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия.
(2) Хората с трайни увреждания съгласно
индивидуалната оценка на потребностите им
по чл. 20 имат право на:
1. финансова подкрепа за покупка на лично
моторно превозно средство;
2. финансова подкрепа за приспособяване
на жилище;
3. финансова подкрепа за балнеолечение
и/или рехабилитационни услуги;
4. финансова подкрепа наем на общинско
жилище;
5. месечна финансова подкрепа.
(3) Хората с увреждания имат право да
ползват социални услуги, лична помощ или
друг вид подкрепа съгласно потребностите,
определени в индивидуалната им оценка по
чл. 20, при условия и по ред, определени със
закон.
Чл. 25. (1) Въз основа на заключенията
в индивидуалната оценка на потребностите
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно
лице издава заповед за:
1. отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1, и/или
2. отпускане на целеви помощи по чл. 69,
т. 2.
(2) Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция „Социално подпомагане“
или оправомощено от него длъжностно лице
издава направления за предоставяне на лична
помощ с определен брой часове, социални
услуги или друг вид подкрепа при условия и
по ред, определени със закон.
(3) Заповедите по ал. 1 и направленията
по ал. 2 се съобщават писмено на лицето,
подало заявление-декларация, в 7-дневен срок
от издаването є заедно с индивидуалната
оценка на потребностите.
(4) Заповедите по ал. 1 и направленията
по ал. 2 се мотивират.
(5) Заповедите по ал. 1 и направленията
по ал. 2 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Вземанията на лицата за финансова
подкрепа се погасяват в срок три месеца от
края на месеца, за който се отнасят.
Чл. 26. (1) Заключенията и направленията,
определени в оценката по чл. 20, са задължителни за всички органи и организации,
отговорни за реализиране на правата на
хората с увреждания.
(2) Индивидуалната оценка на потребностите се издава за срока, посочен в експертното
решение за определяне процента на трайно
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намалената работоспособност или вида и
степента на увреждане.
(3) Лицата с определени вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто, установени след
навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване,
както и лицата с намалена работоспособност,
навършили възраст за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в
срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата по закона пожизнено независимо
от определения в експертното решение срок.
(4) Срокът на действие на индивидуалната
оценка на потребностите, издадена въз основа
на пожизнено експертно решение, както и в
случаите по ал. 3, е 5 години от датата на
издаването є.
(5) Нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена преди изтичането на срока на издадената оценка при:
1. издаване на ново експертно решение от
ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичането на срока на
действащото експертно решение;
2. промяна в потребностите на човека с
увреждане и заявеното желание по чл. 21,
ал. 2.
Чл. 27. (1) При писмен сигнал или по преценка на директора на съответната дирекция
„Социално подпомагане“ за недобросъвестно
получена месечна финансова подкрепа и/или
целева помощ, както и за неизползвана по
предназначение целева помощ, се извършва
проверка от длъжностно лице на дирекцията.
(2) За резултатите от проверката длъжностното лице по ал. 1 съставя констативен
протокол, който предоставя в т ридневен
срок на директора на дирекция „Социално
подпомагане“.
(3) В случай на установена недобросъвестност при полу чаване на месечна финансова подкрепа и/или целева помощ и/
или неизползвана по предназначение целева
помощ директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ издава мотивирана заповед за
възстановяване на получената месечна финансова подкрепа и/или целева помощ заедно
със законната лихва.
(4) Лицата, неизползвали по предназначение целева помощ, се лишават от тези помощи
до възстановяване на дължимите суми.
(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от деня на получаването є. Обжалването спира изпълнението,
като не се допуска предварително изпълнение.
(6) Принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се допуска по искане на
дирекция „Социално подпомагане“ по реда
на Гражданския процесуален кодекс.
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ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ
Раздел I
Медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация
Чл. 28. (1) Министерският съвет приема
програми за профилактика и рехабилитация,
в които се определят целите, мерките и средствата за превенция на увреждането, както
и органите, които провеждат мерките и са
отговорни за оценяване на възможностите
на хората с увреждания.
(2) Министерският съвет по предложение на
министъра на здравеопазването приема програма за ранна диагностика и профилактика
на генетичните и пренаталните заболявания
и придобити състояния.
Чл. 29. (1) Хората с увреждания имат право на рехабилитация, която е комплексна и
може да е:
1. медицинска;
2. професионална;
3. социална;
4. трудова;
5. психологическа.
(2) Медицинската рехабилитация е лечебна
дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на
Закона за лечебните заведения и на Закона
за здравното осигуряване, и включва:
1. идентификация на уврежданията;
2. медицинска и функционална диагностика;
3. физикална терапия;
4. говорна и зрителна терапия;
5. кинезитерапия;
6. хидротерапия;
7. ерготерапия;
8. психотерапия;
9. поддържаща медикаментозна терапия;
10. назначаване на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания.
(3) Медицинската рехабилитация е насочена към:
1. постигане на максимална функционална
годност и успешна ресоциализация;
2. подпомагане на медико-биологичното
възстановяване и профилактика на усложненията;
3. поддържане на функционалното състояние и ограничаване на патологичните
последствия;
4. компенсиране по различни начини и чрез
различни средства на загубата на функционална годност на увредените органи и системи.
(4) Професиона лната рехабилитаци я е
процес, който дава възможност на хората с
увреждания за преодоляване на бариерите
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на достъп и връщането на работа към определена професия.
(5) Професионалната рехабилитация има
за цел развитие на знанията и уменията на
хората с увреждания за полагане на труд,
подготовка за работа и осигуряване на работа, съответстваща на здравословното им
състояние, образование и квалификация.
(6) В процеса на професионална рехабилитация се извършват следните дейности:
1. оценка на професионалната пригодност
на хората с увреждания;
2. професионални консултации, които се
основават на комплексна оценка на професионалната пригодност;
3. професионално обучение;
4. осигуряване на услуги за подкрепа и
трудова асистенция;
5. осигуряване на подходяща подкрепа за
преодоляване бариерите на функционалните
ограничения за упражняване на усвоена професия, пригодено работно място и условия
на труд съобразно потребностите на човека
с увреждане и други.
(7) Социалната рехабилитация е създаване
на умения за водене на независим живот в
обществото чрез рехабилитация на зрението,
слуха и говора, двигателна рехабилитация,
психологична помощ, психо-социално консултиране, трудова и професионална дейност,
предоставяне на социални и рехабилитационни услуги и други дейности.
(8) Дейностите, които се извършват в
областта на социалната рехабилитация, са
свързани със:
1. изграждане на умения и способности за
справяне при осъществяването на дейностите
в живота;
2. изграждане на подкрепяща среда за
човека за водене на независим живот;
3. създаването на условия за социални контакти, творчество и художествено-творчески
изяви, рекреационни дейности, информация
и други.
(9) Трудовата рехабилитация насърчава
правото на заетост на хората с увреждане чрез:
1. трудова терапия;
2. социално приобщаване чрез трудова
дейност;
3. осигуряване на услуги за насочване
към заетост в специализирана, защитена или
обичайна работна среда;
4. обучение в специализирана, защитена
или обичайна работна среда;
5. осигуряване на подходяща форма на
заетост в специа лизирана, защитена или
обичайна работна среда;
6. адаптиране на трудовата среда за осигуряване на заетост на хората с увреждания.
(10) Психологическата рехабилитация е
насочена към възстановяване и поддържане
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на психическото равновесие и възможности
за дейност.
(11) Участие в различните видове рехабилитация по ал. 1 може да вземат и семействата
на хората с увреждания в съответствие с
идентифицирани потребности.
Раздел II
Образование и професионално обучение
Чл. 30. (1) На децата и учениците с увреждания, включително на децата и учениците
със специални образователни потребности, се
предоставя подкрепа за личностно развитие в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(2) Подкрепата е обща и допълнителна и
се прилага в съответствие с индивидуална
оценка на всяко дете и на всеки ученик с
увреждане, изготвена при условията и по реда
на Закона за предучилищното и училищното
образование и държавните образователни
стандарти.
Чл. 31. (1) Подкрепата за личностно развитие се предоставя и осигурява на децата
и учениците по чл. 30, ал. 1 съвместно с
държавните и местните органи и техните
структури и доставчиците на социални услуги.
(2) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование предоставят условия за равен достъп до качествено
образование и приобщаване на децата и
учениците чрез осигуряване на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
(3) Институциите по ал. 2 осигуряват допълнителната подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците с увреждания чрез план
за подкрепа, изготвен по реда на чл. 187, ал. 3
от Закона за предучилищното и училищното
образование. Планът се изготвя въз основа
на оценка на индивидуалните потребности
на всяко дете или ученик, която се извършва
от екип за подкрепа за личностно развитие в
детската градина или в училището.
(4) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват достъп и присъствие на асистентите
на деца или ученици с увреждания, когато
в плана за подкрепа по ал. 3 е посочено, че
детето или ученикът се нуждае от подкрепата
на асистент.
Ч л. 32. (1) Рег иона л н и т е цен т рове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование осъществяват организационно и
методическо подпомагане на детските градини
и училищата по отношение на предоставяне
на допълнителна подкрепа за личностно развитие по чл. 31, ал. 2 на децата и учениците
с увреждания, както и осигуряват ресурсно
подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите,
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предвидени в Закона за предучилищното и
училищното образование.
(2) Към регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование
се създават регионални екипи за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
по ал. 1.
Чл. 33. Висшите училища осигуряват:
1. подкрепяща среда, специални приспособления, необходимите учебни материали и
допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на обучение и оценяване
на хората с увреждания;
2. подготовка на специалисти за работа с
хора с увреждания.
Чл. 34. Професиона лното обу чение на
хората с увреждания се осъществява от:
1. професионални гимназии и професионални колежи;
2. центрове за професионално обучение;
3. работодатели;
4. юридически лица по чл. 18, ал. 1, т. 3
и 4 от Закона за социално подпомагане, които предоставят социални услуги за хора с
увреждания;
5. предприятия и кооперации.
Раздел III
Заетост
Чл. 35. Заетостта на хората с увреждания
се осъществява в обичайна, специализирана
и защитена работна среда.
Чл. 36. (1) Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта
осъществяват политиката по заетостта на
хората с трайни увреждания, като съвместно
с други заинтересовани страни разработват
и предлагат за финансиране и реализиране
програми и мерки за насърчаване на заетост та, осиг у ряващи равни възмож ности
чрез социално-икономическа интеграция на
хората с трайни увреждания, съгласно Закона
за насърчаване на заетостта.
(2) По програмите и мерките по ал. 1 се
предоставят средства за стимулиране на работодателите, които разкриват работни места
за наемане на хора с трайни увреждания, по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
(3) Работодателите могат да получават
средства по програми и мерки по ал. 1, когато удостоверят изпълнение на задълженията
по чл. 38.
(4) Трудовите и осигурителните отношения
на наетите безработни лица с трайни увреждания от работодател, получил преференции
по реализацията на програми и мерки за
насърчаване на заетостта, се уреждат при
условията на трудовото и осигурителното
законодателство.
Чл. 37. (1) Хората с увреждания, регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, имат право да ползват
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посредничество по информиране и намиране
на работа и професионално ориентиране по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
(2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта предоставят специализирано
трудово посредничество на хората с увреждания, търсещи работа, което включва:
1. оценка на професионалните умения на
хората с увреждания;
2. оценка на желанията и възможностите
за придобиване на професионални умения с
оглед на изискванията на пазара на труда;
3. включване в програма/проект за придобиване на професионални умения;
4. подпомагане чрез трудови наставници в
процеса на обучение и започване на работа;
5. насочване на хората с увреждания към
потенциални работодатели в изпълнение на
изискванията по чл. 38 и посредничество при
преговорите на хората с трайни увреждания
и работодателите.
Чл. 38. (1) С цел гарантиране на заетостта
на хората с трайни увреждания в обичайна
работна среда работодателите назначават
работници и служители с трайни увреждания
съгласно квота, както следва:
1. работодатели с 50 до 99 работници и
служители – едно лице с трайни увреждания;
2. работодатели със 100 и над 100 работници
и служители – две на сто от средносписъчния
си състав.
(2) Работните места, определени по реда
на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат
предвид при отчитане изпълнението на квотата по ал. 1.
(3) Работодателите се освобождават от
задължението по ал. 1 при:
1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на
хора с трайни увреждания;
2. липса на хора с трайни увреждания,
насочени от дирекции „Бюро по труда“ или
от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа.
(4) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява обстоятелствата
по ал. 3.
(5) Работодателите, извън тези по ал. 3,
които прилагат алтернативни мерки за заетост
на хора с трайни увреждания, определени
с правилника за прилагането на закона, се
освобождават от задължението по ал. 1.
(6) При неизпълнение на задължението по
ал. 1 и 5 работодателят дължи ежемесечно
компенсационна вноска в размер 30 на сто
от минималната работна заплата за страната
за всяко незаето работно място за човек с
трайно увреждане.
Чл. 39. Хората с трайни увреждания се
наемат на работни места, които позволяват
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използване и развиване на уменията и знанията им.
Чл. 40. Работодателят е длъжен да пригоди
работното място към нуждите на човека с
увреждане при неговото наемане, при необходимост, в зависимост от вида и степента
на увреждането.
Чл. 41. (1) Работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по
заетостта за свободните работни места и за
необходимите му работници и служители,
тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1.
(2) В тримесечен срок от уведомяването
по ал. 1 работодателят е длъжен да назначи
на работа хора с трайни увреждания, които
отговарят на изискванията на заемане на
работното място.
(3) Работодателят уведомява съответното
териториално поделение на Агенцията по
заетостта, че е назначил лице/лица с трайни
увреждания съобразно квотата по чл. 38, ал. 1.
(4) Работодателите имат право да ползват
посредничество за наемане на работна сила по
реда на Закона за насърчаване на заетостта в
изпълнение на квотните задължения съгласно
чл. 38, ал. 1.
(5) Условията и редът за изпълнение на
квотните задължения за работодателите и
алтернативните мерки по чл. 38, ал. 5, включително редът по чл. 38, ал. 6, се определят
с правилника за прилагането на закона.
Чл. 42. Работодател, който създаде производствено звено или сектор, в който работят
5 и повече хора с увреждания, може да ползва правата по чл. 49 и чл. 50, ал. 1 за тези
производствени структури и за работещите
в тях хора с увреждания.
Чл. 43. (1) Хората с увреждания, които
търсят работа, имат право да ползват безплатно посреднически услуги по заетостта, предоставяни от трудови посредници с
издадено удостоверение за регистрация за
извършване на посредническа дейност по
наемане на работа съгласно изискванията
на Закона за насърчаване на заетостта и
Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане
на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; бр. 50 от 2011 г.,
бр. 83 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г., бр. 101 от
2016 г. и бр. 78 от 2017 г.).
(2) Посредническата дейност по ал. 1 се
изразява в оказване на съдействие на търсещите работа лица и на работодателите,
предлагащи работни места, с цел сключване
на договор за наемане на работа.
Чл. 44. (1) Агенцията за хората с увреждания може да финансира работодател, съот-
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ветно орган по назначаване, по национална
програма за заетост на хората с увреждания за:
1. осигуряване на достъп до работното
място за човек с трайно увреждане;
2. приспособяване на работното място за
човек с трайно увреждане;
3. оборудване на работното място за човек
с трайно увреждане;
4. к ва л ифи к а ц и я и п рек ва л ифи к а ц и я,
съответно обу чение за професиона лно и
служебно развитие;
5. други дейности.
(2) Работодателят, съответно органът по
назначаване, наема на работа хора с трайни
увреждания за срок, не по-кратък от три години след осигуряването на финансирането
по ал. 1.
(3) Работодател, съответно орган по назначаване, който не е изразходвал средствата по
ал. 1 по предназначение или не е назначил
хора с трайни увреждания, възстановява получените суми със законната лихва.
(4) Условията и редът за финансиране по
ал. 1 се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 45. (1) Работодател, съответно орган
по назначаване, на когото е осигурено финансиране по чл. 44, при условие че не ползва
преференции по Закона за насърчаване на
заетостта, ползва средства от държавния бюджет за 30 на сто от внесените от работодателя
осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно
осигуряване и допълнителното задължително
пенсионно осигуряване за наетите хора с
увреждания по ред, определен с правилника
за прилагането на закона.
(2) А генцията за хората с увреж дания
извършва контрол относно разходването на
средствата по ал. 1.
Чл. 46. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава
програми и проекти за започване и развитие
на самостоятелна стопанска дейност на хората
с увреждания при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
Чл. 47. (1) Държавните и местните органи
подпомагат и насърчават заетостта на хората
с увреждания, като създават условия за осъществяване на дейността на специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебните бази чрез подходящи
икономически стимули, финансови облекчения съгласно действащото законодателство
и други подкрепящи насърчителни мерки.
(2) Мерките по ал. 1 включват осигуряване
на възможности за изпълнение на местни
инициативи в подкрепа на специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебните бази с цел
повишаване на тяхната производителност и
конкурентоспособност, мерки за повишаване
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на пригодността за заетост на хората с увреждания в специализирана работна среда
и подобряване на тяхната професионална
подготовка и трудова реализация, мерки за
преодоляване на финансовите и икономическите ограничения на предприятията и
кооперациите.
Чл. 48. (1) Специализирани предприятия
и кооперации на хора с увреждания са тези,
които отговарят на следните условия:
1. регистрирани са по Търговския закон
или по Закона за кооперациите;
2. произвеждат стоки или извършват услуги;
3. имат относителен дял на хората с трайни
увреждания, както следва:
а) за специализирани предприятия и кооперации за слепи и слабовиждащи лица – не
по-малко от 20 на сто от списъчния брой на
персонала;
б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух – не по-малко
от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания – не
по-малко от 30 на сто от списъчния брой на
персонала;
г) за специализирани предприятия и кооперации на лица с интелектуални затруднения
или психични разстройства – не по-малко от
20 на сто от списъчния брой на персонала;
4. вписани са в регистъра по чл. 83.
(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение в специализираните предприятия
и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебните бази, подпомагат хората с
трайни увреждания в трудовия им процес и
са подкрепящ персонал.
Чл. 49. Агенцията за хората с увреждания
може да финансира специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания
по целеви проекти и програми при условия
и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
Чл. 50. (1) На специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и
трудово-лечебните бази се възстановяват 50
на сто от дължимите осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително
задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение лица.
(2) Средствата по ал. 1 се използват за
инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания и
подкрепящия ги персонал.
(3) Контролът относно използването на
възстановените средства се осъществява от
Агенцията за хората с увреждания по ред,
определен с наредба на министъра на труда
и социалната политика.
(4) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-
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лечебните бази ползват данъчни преференции
по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите
на физическите лица.
(5) Хората с трайни уреждания, които
получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по
ред, определени в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
Чл. 51. За осигуряване на заетост за хора
с множество трайни увреждания може да се
създават центрове за защитена заетост.
Чл. 52. (1) Центровете за защитена заетост са механизъм в подкрепа на трудовата
интеграци я на хора с множество трайни
увреждания с цел осигуряване на условия за
извършване на продуктивна дейност, платена
работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги.
(2) Центровете за защитена заетост:
1. идентифицират възможност за трудова
реализация на хората с множество трайни
увреждания;
2. изграждат адаптирана среда за реализиране на трудовите възможности по т. 1;
3. формират трудови навици за работа в
обичайна или специализирана работна среда;
4. осъществяват посредничество между
хората с множество трайни увреждания и
работодателите.
(3) Центрове за защитена заетост може да
се създават към специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и
трудово-лечебните бази по ред, определен с
правилника за прилагането на закона.
Раздел IV
Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична
мобилност
Чл. 53. (1) Хората с увреждания имат право
на равен достъп до физическата среда на живеене, труд и отдих, лична мобилност, транспорт,
информация и комуникации, включително до
информационни и комуникационни системи
и технологии, както и до всички останали
удобства и услуги за обществено обслужване
в урбанизираните територии.
(2) Достъпът се осъществява чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки
и прег ради пред дост ъпност та, които се
отнасят към:
1. елементите на достъпната среда в урбанизираната територия: пешеходни пространства,
кръстовища и пешеходни пътеки, достъпни
места за паркиране, спирки на превозните
средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници, елементи на обзавеждането на градската среда и други;
2. сгради и съоръжения за обществено
обслужване в областите на: образованието,
здравеопазването, културата и изкуствата,
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транспорта, вероизповеданията, административното обслужване, търговията, общественото хранене и услугите, спорта, озеленените
площи за обществено ползване и други области за обществено обслужване, включително
достъп до помещенията и пространствата
за общо ползване и до достъпните работни
места в производствени сгради с технология
на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания;
3. нови многофамилни жилищни сгради
или сгради със смесено предназначение;
4. транспортни средства за извършване на
градски и междуселищен транспорт;
5. информационни, кому никационни и
други услуги, включително информационни
системи и услуги за спешна помощ;
6. предоставяне на информация в достъпни
формати за хора с различни видове увреждания, включително на български жестов език,
на Брайл и лесна за четене версия.
(3) Правилата, нормите и нормативите
(минималните стандарти) за достъпност и
универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и
на сградите и съоръженията по ал. 2, т. 1, 2
и 3 се определят с наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(4) Изискванията за достъпна среда по
ал. 1 – 3 са задължителни при изработване и
одобряване на подробни устройствени планове
и техни изменения, както и при изработване
и одобряване на инвестиционни проекти за
изграждане на нови или при реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт, преустройство, пристрояване и надстрояване на
елементите на урбанизираната територия и
на сградите и съоръженията.
(5) Централните и териториалните органи на изпълнителната власт предприемат
мерки за:
1. привеждане на предоставената им за
управление държавна собственост (елементите на достъпната среда в урбанизираната
територия, сградите и съоръженията) в съответствие с правилата, нормите и нормативите,
определени с наредбата по ал. 3 като ежегодно разработват програми с необходимите за
това мерки, финансови средства и срокове
за изпълнение;
2. съобразяването с всички изисквания за
достъпност за хора с увреждания по отношение на предоставената им за управление собственост относно елементите на достъпната
среда в урбанизираната територия, сградите
и съоръженията по ал. 2, т. 1 и 2;
3. обучение на своите служители, които
отговарят за елементите на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и
съоръженията, тяхна собственост, по проблемите на достъпността, засягащи хората
с увреждания;
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4. поставяне на релефни изображения,
надписи на Брайл, лесна за четене версия за
обозначаване на достъпността на елементите
в урбанизираната територия;
5. нас ърча ва не п ри ла га не т о на д ру г и
подходящи форми на подкрепа за хора с увреждания с оглед на улесняване достъпа им
до информация;
6. подпомагане достъпа на хората с увреждания до нови информационни и комуникационни технологии и системи;
7. подпомагане достъпа на хората с увреждания до нови технологии и обучения, подпомагащи личната мобилност в максимална
степен на независимост.
Чл. 54. Собствениците на елементите на
достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията за обществено
обслужване по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 с цел
осигуряване на информация за изградената
достъпност в сградите, а именно, при изпълнени всички изисквания за достъпност,
се задължават да поставят международния
символ за достъпност на видно място на входа
на сградата, както и да обявяват изградената
достъпна архитектурна среда на електронната
си страница, ако имат такава.
Чл. 55. Собствениците на елементи на
достъпната среда, сгради и съоръжения по
чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2, собственост на физически
и юридически лица, планират мерки, финансови средства и срокове за привеждането им
в съответствие с наредбата по чл. 53, ал. 3.
Чл. 56. (1) Физическите и юридически
лица, собственици на елементи на достъпната
среда, сгради и съоръжения, може да бъдат
финансирани за дейности за изграждане на
достъпна среда за хора с увреж дания по
национална програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност.
(2) Условията и редът за финансиране по
ал. 1 се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 57. (1) Проектирането и изграждането
на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на достъпната среда
на сградите и съоръженията се извършват
при спазване на наредбата по чл. 53, ал. 3
при условия и по ред, определени в Закона
за устройство на територията.
(2) За съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и
достъпната среда на съществуващи сгради и
съоръжения, при които не може да се спазят
изцяло изискванията за достъпност на наредбата по чл. 53, ал. 3 към отделни строителни
елементи или това обременява излишно и
непропорционално околните, достъпността
се осигурява чрез прилагане на технически
и/или организационни мерки и/или чрез
спомагателни средства и пособия за определени групи хора с увреждания, когато това
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се налага. Прилагането на тази възможност
се определя и доказва мотивирано в инвестиционния проект, изготвен по реда на Закона
за устройство на територията, или в доклада
за резултатите от обследването при извършване на обследване по реда на наредбата по
чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на
територията.
Чл. 58. Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията създава условия за достъп на хората с
увреждания до транспортни, информационни
и комуникационни услуги, като разработва
нормативни актове за:
1. осигуряване на достъпен транспорт за
обществено ползване;
2. внедряване на технически приспособлен и я за а да п т и ра не на а вт омоби л и т е,
управлявани от хора с увреждания, с цел
компенсиране на техните дефицити и разработване на стандарти за обществения транспорт
с цел улесняване придвижването на хората
с увреждания;
3. осигуряване на специални условия за
движение, спиране, паркиране и престой на
пътни превозни средства, управлявани от
хора с увреждания или превозващи хора с
увреждания;
4. осигуряване на безпрепятствен достъп в
обществения транспорт на хора с увреждания,
придружени от кучета – водачи на слепи, или
от кучета – асистенти на хора с увреждания.
Ч л. 59. М и н ис т ерс т во т о на м ла деж та
и спорта в сътрудничество с общините и
спортните организации създават условия за
социално приобщаване на хората с увреждания чрез:
1. популяризиране на ползите от физическа
активност и практикуването на спорт от хора
с увреждания;
2. осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност, практикуване на
спорт и участие в спортни прояви и състезания
на хора с увреждания, в т. ч. деца и ученици;
3. подпомагане на подготовката и участието на спортисти с увреждания в спортни
състезания;
4. подпомагане на младежки дейности.
Чл. 60. Министерството на културата в сътрудничество с общините осигуряват условия
за интеграция на хората с увреждания чрез:
1. предоставяне на специализирана информация за използване на услуги, маршрути,
архитектурно-транспортни и други облекчения
в места за обществено ползване, предназначени за отдих и култура;
2. подкрепа за развитие на та ланта и
насърчаване творческите изяви на хората с
увреждания.
Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра
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на здравеопазването утвърждава ежегодно
списъци на:
1. помощните средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания;
2. медицинските изделия, предназначени
за хората с увреждания.
(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно
средство, приспособление или съоръжение
за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за
медицинските изделия.
Чл. 62. Областните управители провеждат
държавната политика за хората с увреждания
на териториално ниво, като контролират изпълнената достъпна архитектурна среда на
територията на областта по отношение на
елементите на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията – държавна собственост.
Чл. 63. Местните органи осиг у ряват в
рамките на предоставената им компетентност:
1. изграждането и поддържането на елементите на достъпната среда в урбанизираната
територия и на достъпната среда в сградите
и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 – общинска собственост, и ежегодно разработват
програми, одобрени от съответните общински съвети, с необходимите за това мерки,
финансови средства и срокове за изпълнение;
2. достъпен обществен превоз на пътници чрез приспособяване на съществуващите
масови транспортни средства и въвеждане
в експлоатация на технически пригодени за
използване от хора с увреждания транспортни
средства;
3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета – водачи на слепи, или от
кучета – асистенти на хора с увреждания, до
местата за обществено ползване;
4. специални транспортни услуги за хората
с увреждания;
5. необходимите материални условия и
средства за осъществяване на социални контакти на хората с увреждания;
6. условия за подпомагане на извънучилищни детски и младежки дейности.
Чл. 64. (1) Българската национална телевизия, Българското национално радио и
Българската телеграфна агенция осигуряват
информация, достъпна за хората с увреждания.
(2) Медиите по ал. 1 включват в своите
програми предавания и информация, свързани
с хората с увреждания.
Раздел V
Достъп до правосъдие и правна защита
Чл. 65. (1) Всеки човек с увреждане, който
изпитва сериозни затруднения да упражнява
самостоятелно правата си при извършване
на конкретни правни действия, има право
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на подкрепено вземане на решение, което се
определя по реда на закона, чрез предоставяне
на мерки за подкрепа.
(2) Подкрепеното вземане на решение е
съчетание на социални интервенции, които
целят подкрепа за вземане на решения, които
имат правни последици и водят до конкретни
резултати за човека с увреждане.
(3) Сериозни затруднения са случаите, в
които човекът с увреждане:
1. не разбира информацията, на която се
основава решението за извършване на конкретното правно действие;
2. не оценява характера и последиците на
възможните решения за конкретното правно
действие;
3. не може да направи връзка на информацията по т. 1 и оценката по т. 2 в процеса
на вземане на конкретно решение.
(4) Не се смята за сериозно затруднение
невъзможността на човека да изразява самостоятелно желанията и предпочитанията
си чрез обичайно приетите средства за комуникация, ако той използва подходящи за
неговото състояние начини и средства, включително невербални форми на комуникация,
визуално представяне и други.
Чл. 66. (1) Мерките за подкрепа са предназначени да улеснят личното упражняване
на отделните права на човека, който търси
подкрепа.
(2) Подкрепата по ал. 1 изключва всяко
неправомерно влияние на подкрепящия, както и подмяната на волята на подкрепения с
волята на подкрепящия.
(3) Мерките за подкрепа са социални интервенции и включват:
1. консултации с обучен специалист;
2. предоставяне на специализирани услуги
за подкрепено вземане на решение;
3. осигуряване на наставник за подкрепа
при вземане на решение;
4. подготовка на антикризисен план;
5. подкрепено вземане на решение чрез
подкрепящи мрежи;
6. прилагане на защитни мерки.
(4) Мерките за подкрепа се състоят във:
1. разясняване на смисъла на правното
действие и неговите последици;
2. подпомагане на подкрепения да разбере другите участници в извършването на
правното действие или засегнатите от него;
3. подпомагане на подкрепения да изрази
желанията и предпочитанията си по разбираем за другите начин;
4. оказване на друго съдействие, свързано
с извършването на правното действие.
(5) Мерките за подкрепа се определят при
спазване на следните принципи:
1. необходимост на всяка мярка;
2. зачитане на желанията и предпочитанията на подкрепения;
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3. пропорционалност, срочност и гъвкавост;
4. избягване на конфликт на интереси и
неправомерно влияние;
5. изчерпателност на мерките за подкрепа
спрямо прилагането на защитните мерки.
(6) За подкрепящо лице може да бъде избрано само лице, с което подкрепеният има
доверителна връзка.
Чл. 67. (1) Органите на съдебната власт,
както и всички държавни институции осигуряват на хората с увреждания ефективен
достъп до правосъдие наравно с всички останали, включително чрез предоставяне на
процедурни и подходящи за възрастта им
мерки за подкрепа с оглед на тяхната роля
във всички фази на процеса.
(2) В програмите на Националния институт на правосъдието и Академията на
Министерството на вътрешните работи се
включват обучителни програми за работа с
хора с увреждания.
Раздел VI
Финансова подкрепа
Чл. 68. (1) Хората с увреж дани я имат
право на финансова подкрепа в зависимост
от потребностите им, определени в индивидуалната оценка по чл. 20.
(2) Подкрепата по ал. 1 е предназначена
за компенсиране на разходите, свързани с
преодоляване на затрудненията, предизвикани
от вида и степента на увреждане.
Чл. 69. Финансовата подкрепа за хората
с увреждания се състои от два компонента:
1. месечна финансова подкрепа съобразно
степента на увреждането;
2. целеви помощи съобразно вида на увреждането.
Чл. 70. Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни
увреждания над 18-годишна възраст, както
следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност;
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност;
3. над 90 на сто степен на увреждане – в
размер 25 на сто от линията на бедност;
4. над 90 на сто степен на увреждане с
определена чужда помощ, които получават
пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или
професионална болест – в размер 30 на сто
от линията на бедност;
5. над 90 на сто степен на увреждане с
определена чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност – в размер
57 на сто от линията на бедност.
Чл. 71. Хората с трайни увреждания от
18- до 20-годишна възраст имат право на
месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1,
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ако не получават месечна помощ по чл. 8д
от Закона за семейни помощи за деца.
Чл. 72. Целевите помощи по чл. 69, т. 2
се предоставят за:
1. осиг у рява не на помощ н и средс т ва,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия по утвърдени стандарти за качество;
2. покупка на лично моторно превозно
средство;
3. приспособяване на жилище;
4. балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги;
5. наем на общинско жилище.
Чл. 73. (1) Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 61,
ал. 1, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт по чл. 72, т. 1, с
изключение на медицинските изделия, които
се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(2) Целева помощ по ал. 1 се получава след
представяне на медицински документ, издаден
от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК
или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта
от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния
вид, съобразно конкретните нужди на човека
с увреждане.
(3) Финансирането и предоставянето на
помощ н и т е с редс т ва, п риспособлен и я та,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания се осъществяват въз
основа на механизъм и стандарти за качество
на помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания.
(4) Механизмът и стандартите по ал. 3
се изработват и утвърждават съвместно от
Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
(5) Хората с увреждания, неизползвали
целевата помощ по предназначение, възстановяват пълната є стойност заедно с лихвата
по реда за събиране на държавните вземания.
Чл. 74. (1) Хората с трайни увреждания,
чието придвижване е затруднено, имат право
на целева помощ за покупка на лично моторно
превозно средство до четирикратния размер
от линията на бедност за съответната година,
ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или
по-нисък от линията на бедност.
(2) Хората с трайни увреждания получават
целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на
следните допълнителни условия:
1. имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над
90 на сто вид и степен на увреждане или
трайно намалена работоспособност, и
2. са работещи или учащи.
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(3) Помощта по ал. 1 може да се ползва
повторно след изтичането на 5-годишен срок
от предишното є получаване, при установена
потребност от това.
Чл. 75. (1) Хората с трайни увреждания
с над 90 на сто степен на трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на
увреждане, които се придвижват с инвалидна
количка, имат право на целева помощ до
двукратния размер от линията на бедност
за съответната година за преустройство на
жилище, ако средномесечният доход на член
от семейството за последните 12 месеца е
равен или по-нисък от линията на бедност.
(2) Помощта по ал. 1 може да се ползва
повторно след изтичането на 10-годишен срок
от предишното є получаване, при установена
потребност от това.
Чл. 76. (1) Хората с трайни увреждания
с над 90 на сто намалена работоспособност,
децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ по чл. 72,
т. 4, която се предоставя веднъж годишно при
наличие на медицинско предписание от лекар
специалист за необходимостта от провеждане
на балнеолечение и/или рехабилитационни
услуги, съобразно конкретните им нужди.
(2) Целевата помощ по ал. 1 е в размер до
80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително
направения разход съгласно представените
документи.
(3) Лицата по ал. 1 с определена потребност
от чужда помощ имат право на помощта за
покриване на разходите за един придружител,
ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от
линията на бедност за съответната година,
но не повече от действително направения
разход съгласно представените документи.
(4) Целевата помощ се отпуска, когато за
същия период услугите по ал. 1 не са ползвани на друго правно основание.
(5) Целевата помощ се изплаща на лицата
по ал. 1 след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение
и/или рехабилитационни услуги.
(6) При извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества,
в които едноличен собственик на капитала
е Националният осигурителен институт или
Министерството на здравеопазването, както
и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра
на здравеопазването за дейности по чл. 22
от Закона за лечебните заведения, целевата
помощ се изплаща на съответния обект или
специализирана болница за рехабилитация
след представен от тях разходооправдателен
документ.

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

Чл. 77. (1) Право на целева помощ по чл. 72,
т. 5 имат хора с трайни увреждания, ако са
самотни или са самотни родители с дете с
трайни увреждания и договорът за наем е
сключен с тях, както и ако са поставени под
пълно запрещение и договорите за наем са
сключени с техните законни представители.
(2) Целевата помощ по ал. 1 е в размер
на нормативно определения наем по реда на
Закона за общинската собственост и се превежда от дирекции „Социално подпомагане“
след представяне на разходооправдателен
документ от съответната община.
Чл. 78. Общините предоставят жилищно
настаняване на хората с трайни увреждания
чрез общинския жилищен фонд при условия
и по ред, определени в Закона за общинската
собственост.
Ч л. 79. Хората с т ра й н и у вреж да н и я,
настанени на пълна държавна издръжка в
специализирани институции или социални
услуги от резидентен тип за срок, по-дълъг
от един месец, нямат право да получават
месечна финансова подкрепа за периода на
престоя си в тях.
Чл. 80. (1) Финансовата подкрепа се освобождава от данъци и такси.
(2) Правото на финансова подкрепа е лично.
Отказът от това право, както и прехвърлянето
му са недействителни.
(3) От финансова подкрепа не могат да се
правят удръжки, освен за:
1. надвзети средства за финансова подкрепа
в резултат на счетоводно-техническа грешка;
2. недобросъвестно получени суми.
(4) Недобросъвестно получени средства
за финансова подкрепа се възстановяват с
лихвата по реда за събиране на държавните
вземания.
(5) Лицата, недобросъвестно полу чили
финансова подкрепа, се лишават от тази социална подкрепа за срок една година.
Чл. 81. Редът за отпускане, изплащане,
изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на финансовата подкрепа се определя
с правилника за прилагането на закона.
Раздел VII
Информационна система и регистри
Чл. 82. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна
система за хората с увреждания, съдържаща
данни относно тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен,
лични възможности за социално приобщаване,
професионална реализация, социално-икономически статус, демографски и други данни.
(2) Данните по ал. 1 служат за наблюдение и анализ на социално-икономическия
статус на хората с увреждания за планиране
на дейности, свързани със задоволяване на
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индивидуалните им потребности, и за разработване на секторни политики.
(3) Държавните и местните органи, които
имат правомощия в областта на правата на
хората с увреждания, събират, поддържат и
предоставят актуални данни, необходими за
работата на информационната система по
ал. 1.
(4) Данните в информационната система се
обменят от органите по ал. 3 съгласно Закона
за електронното управление и електронните
удостоверителни услуги и се използват за
целите по ал. 2.
(5) Информационната система на Агенцията за хората с увреждания поддържа профил
на всеки човек с увреждане с възможност за
индивидуален достъп до персоналните данни
за лицето чрез идентификация по реда на
Закона за електронната идентификация.
(6) Данните се събират и обработват съгласно изискванията за защита на личните
данни.
(7) Редът за воденето, поддържането и
ползването на данните в информационната
система по ал. 1 се определя с правилника
за прилагането на закона.
Чл. 83. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на
хората с увреждания. Регистърът е публичен
и се поддържа в електронен вид.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни
за всички специализирани предприятия и
кооперации за хората с увреждания, които
отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 1.
(3) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата,
представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или
упълномощени от тях лица подават заявление
по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 48,
ал. 1 по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания;
2. документ, удостоверяващ правото на
лицата да извършват дейност, подлежаща на
регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.
(5) Заявлението по ал. 3 заедно с документите по ал. 4 се подават лично, с писмо
с известие за доставяне (обратна разписка)
чрез лицензиран пощенски оператор или по
електронен път съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Чл. 84. (1) В 10-дневен срок от датата на
подаване на заявлението и документите по
чл. 83, ал. 3 и 4 изпълнителният директор на
Агенцията за хората с увреждания или опра-
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вомощено от него длъжностно лице извършва
проверка на документите и на условията по
чл. 48, ал. 1.
(2) При констатиране на непълноти или
несъответствия в документите А генцията
за хората с увреждания дава на заявителя
10-дневен срок за отстраняването им. В този
случай срокът по ал. 1 се удължава със срока
за отстраняване на непълнотите или несъответствията, но не повече от 20 дни от датата
на подаване на заявлението за вписване.
(3) В срок до три дни след изтичането на
сроковете по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания
или оправомощено от него длъжностно лице
издава заповед за вписване в регистъра по
чл. 83 или мотивирана заповед, с която се
отказва вписване.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или упълномощено
от него длъжностно лице в тридневен срок
от издаване на заповедта извършва вписване
в регистъра по чл. 83 и издава удостоверение
за регистрация.
(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не
спира изпълнението є.
Чл. 85. (1) В регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:
1. данни за специализираното предприятие
или кооперация на хората с увреждания – единен идентификационен код, име и адрес на
осъществяване на дейността;
2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация
на хората с увреждания по регистрация от
компетентен орган – име, постоянен и/или
настоящ адрес;
3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората
с увреждания;
4. данни по чл. 48, ал. 1, т. 2;
5. дата на заличаване на регистрацията и
основанието за това;
6. промени в обстоятелствата по т. 1 – 5;
7. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
са длъжни да уведомяват писмено или по
електронен път Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата,
вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните
документи, които ги доказват.
Чл. 86. (1) Регистрацията в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания се заличава:
1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
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2. при прекратяване на дейността на специализираното предприятие или кооперация
на хората с увреждания и при заличаване
от търговския регистър или от регистъра по
чл. 3 от Закона за кооперациите;
3. при неспазване изискванията на чл. 48,
ал. 1, т. 2;
4. при извършване на две или повече
нару шени я в рамк ите на една година на
разпоредбите на чл. 85, ал. 2.
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на заповедта.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 подновяването на регистрацията на специализираното
предприятие или кооперация може да се
извърши в срок, не по-кратък от 12 месеца
от датата на заличаването. Подновяването на
регистрацията се извършва по реда на чл. 83.
(5) Искането по ал. 1, т. 1 се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна
разписка) чрез лицензиран пощенски оператор
или по електронен път съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
Чл. 87. Регистърът по чл. 83, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания, включително на дейността,
извършвана от тях при изпълнението на целеви
проекти и програми по чл. 49. Наблюдението
и контролът се извършват от Агенцията за
хората с увреждания и се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 88. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа регистър на лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за
хората с увреждания. Регистърът е публичен
и се поддържа в електронен вид.
(2) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания
се извършват от лица, регистрирани като
търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария и нямат публични задължения.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват и
поддържат данни за лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания.
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(4) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата
или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания,
в което задължително се вписват единният
идентификационен код на лицето и липсата
на задължения към Националната агенция
за приходите. Към заявлението се прилагат:
1. списък на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските
изделия за хората с увреждания, за които
ще се осъществява дейността, с описание на
моделите от съответния вид, на електронен
носител;
2. списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия за хората с увреждания,
с посочени адрес, телефон, факс/електронна
поща и лице – отговорник за обекта;
3. декларация, че помещенията, в които
ще се извършва дейност по предоставяне и
ремонт на медицински изделия, отговарят на
изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба,
както и на изискванията на наредбата по
чл. 89, ал. 8;
4. списък на сервизните бази, в които ще
се осигурява гаранционен и извънгаранционен
сервиз, когато такъв се изисква, с посочени
адрес, телефон, факс/елект ронна поща и
лице – отговорник за базата.
(5) Към документите по ал. 4 лицата, които
искат да се регистрират за осъществяване на
дейност по предоставяне на слухови апарати, предоставят и списък на центровете по
слухопротезиране с посочени адрес, телефон,
факс/електронна поща и лице – отговорник
за центъра, както и декларация за осигурен
най-малко двегодишен гаранционен срок на
изделията.
(6) Заявлението и документите по ал. 4
и 5 се подават лично, с писмо с известие за
доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран
пощенски оператор или по електронен път
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(7) Лицата по ал. 2, които не са регистрирани по Търговския закон, подават в Агенцията за хората с увреждания и легализиран
п ревод на док у мен т и т е, у дос т оверя ва щ и
търговската регистрация по националното
им законодателство.
(8) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или оправомощено
от него длъжностно лице може да проверява за достоверността на заявените данни и
обстоятелства служебно, като компетентните
държавни органи и администрации и заявителите са длъжни да оказват необходимото
съдействие.
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Чл. 89. (1) Подадените заявления по чл. 88,
ал. 4 се разглеждат от комисия, определена
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания.
(2) В 14-дневен срок от датата на постъпване на документите по чл. 88, ал. 4 комисията
прави мотивирано предложение за вписване
в регистъра или за отказ до изпълнителния
директор на Агенцията за хората с увреждания.
(3) При констатиране на непълноти или
несъответствия в документите по чл. 88, ал. 4
на лицето се предоставя 10-дневен срок за
отстраняването им. В този случай срокът по
ал. 2 се удължава със срока за отстраняване
на непълнотите или несъответствията, но не
повече от 20 дни от датата на подаване на
заявлението за вписване.
(4) По преценка на комисията по ал. 1
може да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и
декларираните обстоятелства. В този случай
срокът по ал. 2 се удължава със срока на
проверката, но не повече от 20 дни от датата
на подаване на заявлението за вписване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или оправомощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
датата на приключване на работата на комисията издава заповед за вписване в регистъра
по чл. 88, ал. 1 или мотивирана заповед, с
която се отказва вписване.
(6) Изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания или оправомощено от
него длъжностно лице в тридневен срок от
издаването на заповедта извършва вписване
в регистъра по чл. 88, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.
(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на заповедта.
(8) Условията и редът за осъществяването
и контрола на дейностите по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за
хора с увреждания се определят с наредба на
министъра на труда и социалната политика.
Чл. 90. В регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, се вписват следните обстоятелства:
1. единен идентификационен код, име, седалище и адрес на осъществяване на дейността;
2. вид и обхват на дейността;
3. вид и модел на помощните средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания;
4. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
5. други обстоятелства.
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Чл. 91. (1) Регистрацията на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хората
с увреждания, се заличава:
1. по искане на лицето;
2. при прекратяване регистраци ята на
лицето като търговец;
3. при установени две или повече нарушения
на разпоредбите на закона и на наредбата по
чл. 89, ал. 8 в рамките на една година.
(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на заповедта.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 подновяването
на регистрацията на лицето, осъществяващо
дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания,
може да се извърши в срок, не по-кратък от
6 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се извършва по
реда на чл. 88 и 89.
Г л а в а

п е т а

КРИТЕРИИ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ
Чл. 92. (1) Организациите на и за хората
с увреждания, които искат да бъдат признати за национално представителни, трябва
да отговарят на следните общи критерии за
национална представителност:
1. да са вписани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел като
юридически лица в обществена полза или по
Закона за кооперациите за осъществяване на
дейност в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания най-малко 5 години
преди подаване на искането за признаване
на национална представителност;
2. да имат най-малко 5-годишен доказан
опит в областта на социалното приобщаване
на хората с увреждания;
3. да имат членове в не по-малко от 25 на
сто от общините в страната.
(2) Освен на общите критерии по ал. 1
кандидатите за национално представителни
организации трябва да отговарят и на следните специфични критерии:
1. организациите на хора с увреждания
да имат не по-малко от 1800 членове, от
които не по-малко от 70 на сто да са хора с
трайни увреждания, и да бъдат регистрирани
като юридически лица с нестопанска цел за
извършване на общественополезна дейност;
организациите на сляпо-глухите хора трябва
да имат не по-малко от 400 членове, от които
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не по-малко от 55 на сто да са хора с трайни
увреждания, а организациите на малките
хора – не по-малко от 150 членове, от които
не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни
увреждания, независимо от териториалното
им покритие;
2. организациите на работодателите да имат
не по-малко от 10 работодатели и не по-малко
от 800 трудоустроени лица с увреждания и
подкрепящ персонал съгласно чл. 48, ал. 1;
3. организациите за хора с увреждания,
предлагащи социални услуги за хора с увреж дани я, да обсл у ж ват не по-ма лко от
4500 лица годишно и да имат назначени не
по-малко от 50 души специализиран персонал
за обслужване на хора с увреждания;
4. родителските и професионалните организации за хора с увреждания да имат не
по-малко от 500 членове за организация и
не по-малко от 1500 членове за асоциация
на организации.
(3) Когато едно физическо или юридическо
лице членува в две или повече национално
представителни организации или в организации, кандидатстващи за признаване на национална представителност, с изключение на
организациите по ал. 2, т. 1, изречение второ,
т. 2 и 4 и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, за установяване наличието
на критериите за представителност по ал. 2
това лице не се отчита при установяване на
числения състав на нито една организация.
(4) Организациите на и за хората с увреждания, които не отговарят поотделно на критериите за национална представителност по
ал. 1 и 2, могат да се сдружават и да участват
в Националния съвет за хората с увреждания
като асоциации с обща представителност.
(5) Условията и редът за признаване на
национална представителност, както и контролът за спазването на критериите, се определят
с правилник, приет от Министерския съвет.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 93. Финансирането на дейностите по
закона се извършва със средства от:
1. държавния бюджет;
2. бюджетите на общините;
3. национални проекти и програми, Европейските структурни и инвестиционни фондове и проекти и програми, финансирани от
други международни финансови институции
и донори;
4. дарения от местни и чуж дестранни
физически и юридически лица;
5. други източници.
Чл. 94. Средствата на Агенцията за хората
с увреждания по чл. 44, ал. 3 се разходват
за реализиране на дейностите, заложени в
националната програма за заетост на хората
с увреждания.
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Чл. 95. (1) Държавата осигурява финансова
подкрепа за дейности на организациите на и
за хората с увреждания с призната национална
представителност по чл. 92 под формата на
субсидия от държавния бюджет.
(2) Условията и редът за предоставяне на
субсидията се определят с правилника за
прилагането на закона.
(3) Изпълнението на дейностите по ал. 1
подлежат на контрол от Министерството на
труда и социалната политика по ред, определен с правилника за прилагането на закона.
Чл. 96. Юридическите лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейности в обществена
полза в областта на правата за хората с увреждания, може да кандидатстват за осигуряване от държавния бюджет на финансова
подкрепа на проекти по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
Г л а в а

с е д м а

А Д М И Н ИС Т РАТ И ВНОН А К А З АТ Е Л Н И
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 97. (1) На работодател, който не е
изпълнил задължението по чл. 38, ал. 6, се
налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000
до 10 000 лв.
Чл. 98. (1) Работодател, съответно орган по
назначаването, който не изпълни задължение
по чл. 44, ал. 3, или длъжностно лице, което
не изпълни задължение по закона, се наказва
с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена
санкция от 1000 до 2000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 2000
до 4000 лв.
Чл. 99. На лице, което осъществява дейност по предоставяне на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания в нарушение
на разпоредбите на закона и на наредбата
по чл. 89, ал. 8, се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 500 до
1000 лв. за всеки отделен случай.
Ч л. 10 0. (1) За извършени нару шени я
по чл. 53 при изработването на проектите,
съгласуването, одобряването и издаването
на строителните книжа, изпълнението на
с т р о еж и т е в с ъ о т ве т с т вие с изда ден и т е
строителни книжа и неизпълнение на разпорежданията на компетентните органи при
проектирането и строителството се прилагат
административнонаказателните разпоредби
и се издават актове за съставяне на нарушения по реда на Закона за устройство на
територията.
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(2) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и наказателните постановления се съставят и издават по
реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 101. (1) Актовете, с които се установяват
административните нарушения по закона, се
издават от длъжностни лица от:
1. Агенцията за държавна финансова инспекция – за финансовите нарушения;
2. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за нарушения на задълженията, свързани с трудовата заетост;
3. регионалните управления на образованието – за нарушения в областта на образованието;
4. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, съответно от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – за нарушения в
областта на достъпния транспорт;
5. Агенцията за социално подпомагане – за
нарушения в областта на целевите помощи
по чл. 72;
6. Агенцията за хората с увреждания – за
нарушения, свързани с предоставянето на
целеви помощи по чл. 72.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. директора на Агенцията за държавна
финансова инспекция или оправомощено от
него длъжностно лице;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
или оправомощено от него длъжностно лице;
3. началника на съответното регионално
управление на образованието;
4. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице;
5. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице;
6. изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане или оправомощено
от него длъжностно лице;
7. изпълнителния директор на Агенцията
за хората с увреждания или оправомощено
от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(4) Влезлите в сила наказателни постановления подлежат на събиране по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Органите по ал. 1 предоставят ежегодно до 31 декември в Агенцията за хората
с увреждания информация за направените
проверки и за наложените санкции.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на закона:
1. „Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна
недостатъчност, която при взаимодействие
с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно
участие в обществения живот.
2. „Хора с трайни увреждания“ са лица
с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при
взаимодействие с обкръжаващата ги среда
би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения
живот, и на които медицинската експертиза
е установила вид и степен на увреждане 50
и над 50 на сто.
3. „Комуникация“ включва всякакви езици, зрително представяне на текст, Брайлова
азбука, тактилна комуникация, уголемени
шрифтове, достъпни мултимедии, както и
всякакви писмени, звукови, дикторски, допълващи и алтернативни способи, опростен
език, включително достъпни информационни
и съобщителни технологии.
4. „Език“ включва говоримите и знакови
езици, както и всякакви други форми на
неговорим език.
5. „Разумни улеснения“ са всякакви необходими и подходящи модификации и приспособления, които не водят до непропорционално
или неоправдано обременяване на околните,
когато такива са необходими, за да се осигури на човека с увреждане признаването или
упражняването на правата и основните му
свободи наравно с всички останали хора по
смисъла на Конвенцията за правата на хората
с увреждания.
6. „Универсален дизайн“ е дизайн на изделия, жизнена среда, програми и услуги,
които да се ползват в максимална степен
от всички хора, без да се налага тяхното
адаптиране или специализиран дизайн. Понятието „универсален дизайн“ не изключва
наличието на спомагателни уреди и пособия
за определени групи хора с увреждания, когато това се налага.
7. „Рехабилитация“ е последователен и
непрекъснат възстановителен процес, който
подпомага човека с увреждане да достигне
оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на дейност, като
му се осигуряват възможности за промяна на
живота към по-висока степен на независимост.
8. „Профилактика“ са действията, предприети за предотвратяване на физически,
интелектуални, психически или сензорни
увреждания или за предотвратяване на увреждания вследствие на продължителна дисфункция или увреждане, както и адаптиране
на средата.
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9. „Помощни средства, приспособления и
съоръжения“ са пособия, предназначени от
производителя да компенсират загубена или
увредена функция на човешки орган с цел
увеличаване на възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга
дейност на хората с увреждания.
10. „Трудово-лечебни бази“ са звена, откривани в специализирани институции за
социални услуги, за осъществяване на трудова терапия и рехабилитация на хора с
увреждания.
11. „Организации на хора с увреждания“ са
организации, в които повече от половината
членове са хора с увреждания и се ръководят
от хора с увреждания.
12. „Организации за хора с увреждания“
са организации, създадени да предоставят
услуги на и за хора с увреждания и които
поемат застъпническа роля от името на хора
с увреждания.
13. „Обичайна работна среда“ е работна
среда във всяко предприятие от националната
икономика.
14. „Специализирана работна среда“ е работната среда в специализираните предприятия, приспособена за хората с увреждания.
15. „Кучета – водачи на слепи“ или „Кучета – асистенти на хора с увреждания“ са
кучета, обучени в специализирани училища,
което се доказва със сертификат за преминато
обучение, отличителна служебна екипировка
и знаци.
16. „Лица със затруднения в придвижването“ са лица, които имат трайно оформен
дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
17. „Линия на бедност“ е монетарен показател за идентифициране на бедните в
обществото, определен с постановление на
Министерския съвет.
18. „Индивидуални потребности“ е индивидуализирана нужда от подкрепа, която
допълва възможностите на лицето и/или дава
насока за конкретни дейности за подкрепа
съобразно отчетените проблемни области.
19. „Доход“ са всички брутни доходи на
семейството, които са облагаеми по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение
на добавката за чужда помощ по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване
на 20-годишна възраст, както и помощите и
средствата, получени по закона и по Закона
за закрила на детето и Закона за социално
подпомагане.
20. „Доходи за отпускане на целеви помощи“ са всички приходи, произхождащи от:
а) трудова дейност;
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б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
в) продажба и/или замяна на движимо
или недвижимо имущество;
г) продажба на акции, дялове и други
участия в търговски дружества и други форми
на съвместна дейност;
д) наем, рента и аренда;
е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
з) премии и награди от спортни състезания;
и) обезщетения и помощи;
к) пенсии;
л) стипендии;
м) месечни добавки и целеви помощи за
деца;
н) присъдени издръжки;
о) други.
21. Не се смятат за доходи при отпускане
на целевите помощи:
а) финансовата подкрепа;
б) добавката към пенсиите за чужда помощ
на инвалидите с намалена работоспособност
над 90 на сто с определена чужда помощ;
в) еднократната помощ при раждане по
чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;
г) хуманитарните помощи;
д) еднократните компенсации към пенсиите
или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните,
доброволците и пострадалите, взели участие в
Отечествената война, и на пострадалите при
изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) допълнителната месечна компенсация
към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение
за участие в трудовотерапевтичен процес;
к) финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане
на Закона за закрила на детето (обн., ДВ,
бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 24 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от
2016 г. и бр. 34 и 79 от 2017 г.).
22. „Подкрепящ персонал“ са работещите
лица по трудово правоотношение в специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания и трудово-лечебните бази, които
подпомагат хората с увреждания в трудовия
им процес и извършват работа, непосилна по
обем и тежест да бъде изпълнявана от тях.
23. „Защитена заетост“ е форма на заетост
за хора с множество трайни увреждания в
центрове за защитена заетост, съпроводена
с пакет от подкрепящи услуги.
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24. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Законът за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24,
62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.,
бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.,
бр. 13 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г. и
бр. 60 от 2018 г.) се отменя.
§ 3. До 31 март 2019 г. включително Министерският съвет:
1. приема правилник за прилагането на
този закон;
2. приема методиката по чл. 22, ал. 3;
3. привежда устройствения правилник на
Агенцията за хората с увреждания и устройствения правилник на Агенцията за социално
подпомагане в съответствие със закона.
§ 4. Националният съвет за хората с увреждания е правоприемник на архива на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания.
§ 5. До 31 март 2019 г. включително изпълнителни ят директор на А генци ята за
социално подпомагане:
1. сформира специализирани отдели за
изготвяне на индивидуална оценка на потребностите;
2. организира и провежда обученията на
експертите от специализираните отдели по
т. 1;
3. привежда Интегрираната информационна система в съответствие със закона.
§ 6. (1) До 31 март 2019 г. включително
хората с увреждания имат право на целева
помощ по чл. 72, т. 1 въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, като индивидуална
оценка на потребностите не се изготвя.
(2) До 31 март 2019 г. включително хората
с трайни увреждания имат право на месечна
финансова подкрепа по чл. 70 и/или целеви
помощи по чл. 72, т. 2 – 5, въз основа на
заявление-декларация по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане, като индивидуална
оценка на потребностите не се изготвя.
(3) Заявлението-декларация се подава в
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на човека с увреждане, към
което се прилагат медицински документи
или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.
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(4) Към заявлението-декларация за отпускане на целева помощ по чл. 72, т. 5 и 6 се
прилагат съответните документи по чл. 76 и 77.
(5) Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 70 и/или отпускане
на целеви помощи по чл. 72, т. 2 – 5 се издава
в срок до края на месеца, следващ месеца на
подаване на документите по ал. 1 – 4.
(6) Заповедта за отпускане на целева помощ
по чл. 72, т. 1 се издава в срок до 10 дни от
подаване на документите по ал. 1 – 4. Целевата помощ се предоставя по досегашния ред.
(7) Заповедите по ал. 5 и 6 се съобщават
писмено на лицето, подало заявлението-декларация, в 7-дневен срок от издаването им.
(8) Отказът за отпускане на финансова
подкрепа се мотивира.
(9) Заповедите по ал. 5 и 6 може да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Вземанията на лицата за финансова
подкрепа се погасяват в срок три месеца от
края на месеца, за който се отнасят.
(11) Заповедта за отпускане на месечна
финансова подкрепа по чл. 70 се издава за
срока, посочен в експертното решение за
определяне процента на трайно намалената
работоспособност или вида и степента на
увреждане. Срокът на действие на заповедта,
издадена въз основа на пожизнено експертно
решение, както и в случаите по чл. 26, ал. 3,
е 5 години от датата на издаването є.
§ 7. (1) От 1 януари 2019 г. социалните
пенсии за инвалидност, изплащани съгласно
§ 22т от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване,
се прекратяват служебно от Националния
осигурителен институт на основание чл. 96,
ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и на лицата, които са получавали тези
пенсии, от 1 януари 2019 г. Агенцията за социално подпомагане изплаща сума в размера
на месечната финансова подкрепа по чл. 70,
като индивидуална оценка на потребностите
по чл. 20 не се изготвя.
(2) Влезлите в сила до 31 декември 2018 г.
включително индивидуални административни
актове за отпускане на месечни добавки за
социална интеграция за транспортни услуги,
за информационни и телекомуникационни
услуги, за обучение, за диетично хранене и
лекарствени продукти и за достъпна информация се преобразуват служебно от Агенцията за социално подпомагане в месечна
финансова подкрепа и на лицата от 1 януари
2019 г. агенцията изплаща сума в размера
на месечната финансова подкрепа по чл. 70,
като индивидуална оценка на потребностите
по чл. 20 не се изготвя.
(3) В случай че определената месечна финансова подкрепа по ал. 1 и 2 е в по-малък
размер от изплащаната до влизането в сила
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на закона, се отпуска по-благоприятната за
лицето.
(4) За целите на ал. 1 приетите със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. трансфери по чл. 4, ал. 1
и разходите по чл. 4, ал. 2, т. 1.1.2 от същия
закон се намаляват в размер до 133 000 хил. лв.
(5) Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2019 г. до размера по ал. 4 за целите на
изпълнението по ал. 1.
(6) В едномесечен срок от обнародването на
закона Националният осигурителен институт
предоставя на Агенцията за социално подпомагане информация за лицата, чиито социални пенсии за инвалидност се прекратяват
по ал. 1 по ред, определен със споразумение
между двете институции.
§ 8. До 31 декември 2019 г. включително
максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се определят
и актуализират със заповед на министъра на
труда и социалната политика съгласувано
с министъра на финансите и министъра на
здравеопазването.
§ 9. До 30 септември 2019 г. Министерството на здравеопазването и Националната
здравноосигурителна каса съвместно изработват и утвърждават механизма и стандартите
по чл. 73, ал. 3.
§ 10. Неприк лючилите до влизането в
сила на закона производства по отменения
Закон за интеграция на хората с увреждания
се довършват по досегашния ред.
§ 11. Организациите, признати за национално представителни до влизането в сила
на закона, запазват представителността си до
изтичането на срока, за който са признати.
§ 12. (1) Агенцията за хората с увреждания
се преобразува в държавна агенция.
(2) Държавната агенция за хората с увреждания е юридическо лице на бюджетна
издръжка към Министерския съвет със седалище в София.
(3) Държавната агенция по ал. 2 организира
дейността по извършване на индивидуална
оценка на потребностите за хората с увреждания и координира осъществяването на политиката за правата на хората с увреждания.
(4) Държавната агенция за хората с увреж дани я е правоприемник на активите,
пасивите, архива, правата и задълженията на
Агенцията за хората с увреждания.
(5) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в Агенцията за хората
с увреждания се уреждат при условията на
чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
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(6) Движимото и недвижимото имущество
на Агенцията за хората с увреждания, използвано за осъществяване на дейността є, се
предоставя на Държавната агенция за хората
с увреждания със заповед на министъра на
труда и социалната политика.
§ 13. (1) За фу нк ционирането на Държавната агенция за хората с увреждания по
§ 12 се сформират екипи, чиито състави се
осигуряват чрез трансформиране на определен брой щатни длъжности от Агенцията за
социално подпомагане.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в екипите по ал. 1 се
уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса
на труда и чл. 87а от Закона за държавния
служител.
§ 14. В тримесечен срок от влизането в
сила на закона се определят членовете на
Съвета за наблюдение.
§ 15. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Съветът за наблюдение приема
правилник за своята дейност.
§ 16. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88 и 98 от 2018 г.) в
чл. 9 ал. 6 се изменя така:
„(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани
грижи за лице с определена чужда помощ.
Стажът се зачита на едно от следните лица:
съпруг (съпруга), родител (осиновител) или
един от родителите на майката или бащата
на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се
зачита, при условие че за това време лицето,
полагало грижите, не е било осигурено и не е
получавало лична пенсия. При пенсиониране,
за периода, който се зачита за осигурителен
стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за Фонд „Пенсии“ върху минималната
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работна заплата към датата на отпускането
на пенсия, които са за сметка на държавния
бюджет.“
§ 17. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и
59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г.,
бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и
бр. 7, 17, 77 и 91 от 2018 г.) в чл. 6, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 11:
„11. усъвършенства критериите и индикаторите за извършване на индивидуална оценка
на потребностите на хората с увреждания;“.
2. Създават се т. 12 – 15:
„12. организира дейността по извършване
на индивидуална оценка на потребностите
на хората с увреждания;
13. предоставя анализ и обобщени данни
от всички оценки и резултатите от тях на
министъра на труда и социалната политика
за определен период, в определен регион или
за страната;
14. публикува на официалната си интернет
страница информация за насоките и достъпа за реализиране на правата за хората с
увреждания;
15. участва и задължително дава становища
при изготвянето на проекти на нормативни
актове, свързани с правата на хората с увреждания;“.
3. Досегашната т. 11 става т. 16.
§ 18. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30, 40, 77 и 92 от
2018 г.) в чл. 40, ал. 3, т. 9 думите „със загубена работоспособност над 90 на сто, които
постоянно се нуждаят от чужда помощ“ се
заменят със „с 50 и над 50 на сто вид и степен
на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ“.
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§ 19. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22,
61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98
от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г. и бр. 15 и
98 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 15 думите „Закона за
интеграция на хората с увреждания“ се заменят със „Закона за хората с увреждания“.
2. В чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „з“ думите
„чл. 29 от Закона за интеграция на хората с
увреждания“ се заменят с „чл. 83 от Закона
за хората с увреждания“.
§ 20. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101
от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г.
и бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.) в
§ 6 т. 64 от допълнителните разпоредби се
изменя така:
„64. „Човек с трайно увреждане“ е лице по
смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания.“
§ 21. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и
82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г.
и бр. 58 и 97 от 2017 г.) в чл. 6, т. 1, буква „в“
думите „Закона за интеграция на хората с
увреждания“ се заменят със „Закона за хората
с увреждания“.
§ 22. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74,
75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от
2017 г. и бр. 15, 91 и 98 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 1, т. 7 думите „чл. 29 от
Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 83 от Закона за хората
с увреждания“.
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2. В чл. 178, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят със „Закона за хората
с увреждания“.
§ 23. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.,
бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г. и
бр. 84 от 2018 г.) в чл. 83, ал. 1, т. 6 думите
„Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят със „Закона за хората с
увреждания“.
§ 24. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7,
15, 17, 24, 30, 49, 77, 80 и 86 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 9 думите „чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания“
се заменят с „чл. 83 от Закона за хората с
увреждания“.
2. В § 2, т. 46 от допълнителните разпоредби
думите „чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция
на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 48,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания“.
§ 25. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от
2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15
и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г.,
бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30, 77
и 88 от 2018 г.) в § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби думите „Закона за интеграция на
хората с увреждания“ се заменят със „Закона
за хората с увреждания“.
§ 26. Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на отменения Закон за интеграция на хората с увреждания се прилагат,
доколкото не противоречат на закона.
§ 27. Изпълнението на закона се възлага на
министъра на труда и социалната политика.
§ 28. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на:
1. член 73, ал. 3 и § 16 и 18, които влизат
в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 7, ал. 6, която влиза в сила
от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. параграфи 12 и 13, които влизат в сила
от 1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10891
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УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
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ЗАКОН

за личната помощ
Г л а в а

п ъ р в а

ПОС ТА НОВЯВА М:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Канада, от друга страна, приет от
44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г.

Чл. 1. Законът урежда условията и реда за
предоставянето и ползването на лична помощ
от хора с увреждания.
Чл. 2. Законът има за цел чрез осигуряване
на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да
имат възможности за избор, независим живот,
активно включване и участие в обществото и
достъп до услуги и дейности.
Чл. 3. Лична помощ е механизъм за подкрепа
на хора с увреждания за упражняване на правата
им, за пълноценно участие в обществото, за
извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен
или социален характер и за преодоляване на
бариерите на функционалните им ограничения.
Механизмът гарантира възможност на хората
с увреждания да изберат от кого, кога, къде и
по какъв начин да се осъществят дейностите.
Чл. 4. Предоставянето на лична помощ се
основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и
ефикасност на предоставянето на помощта и
зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта
на хората с увреждания.

Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Канада, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за стратегическо партньорство между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Канада, от друга страна,
подписано в Брюксел на 30 октомври 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10894

УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за личната помощ, приет от 44-то
Народно събрание на 6 декември 2018 г.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА
ПОМОЩ
Чл. 5. (1) Държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания
се осъществява от Министерството на труда
и социалната политика.
(2) Предоставянето на лична помощ се
осъществява от доставчици на лична помощ
по реда на глава пета.
Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане:
1. планира, разпределя, контролира и отчита
средствата за финансирането на личната помощ;
2. издава задължителни методически указания за предоставянето на лична помощ; методическите указания се публикуват на интернет
страницата на агенцията;
3. участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в механизма лична
помощ;
4. вписва юридическите лица по чл. 18,
ал. 2 в регистъра на доставчиците на социални
услуги по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане;
5. ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя
на ползвателите на лична помощ по възраст,
местоживеене, брой одобрени часове и размера
на средствата за заплащане на личната помощ,
както и анализ и оценка на постигнатите цели
при предоставянето на личната помощ;
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6. осъществява контрол за предоставянето
на лична помощ и изразходването на отпуснатите средства;
7. осъществява и други правомощия, предвидени в закона.
Чл. 7. Директорите на дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане:
1. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ
съгласно глава трета от Закона за хората с
увреждания;
2. осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на
отпуснатите средства; при необходимост уведомяват инспектората на Агенцията за социално
подпомагане.
Г л а в а

т р е т а

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 8. (1) Ползвател на лична помощ е
човек с увреждане, довело до ограничения в
способността му за самостоятелно обслужване в
ежедневието и до зависимост от чужда помощ,
която да компенсира функционалния дефицит
и да осигури подкрепа за упражняването на
основните му права и пълноценно участие в
обществото.
(2) Когато ползвател на лична помощ е
малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния
му представител, а когато е непълнолетен или
поставено под ограничено запрещение лице, се
иска съгласието на законния му представител.
(3) Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2:
1. избира асистенти;
2. участва в договарянето на условията на
заетостта;
3. участва в управлението и контрола на
вида и времетраенето на положения труд;
4. подписва месечния отчет на асистента за
отработените от него часове;
5. уведомява писмено доставчика на лична
помощ за конфликт с асистента.
Чл. 9. (1) Ползвател на лична помощ може
да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни
помощи за деца, или лице, което получава
добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса
за социално осигуряване.
(2) Ползвател на лична помощ може да бъде
и потребител на социални услуги в общността,
с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани
институции.
Чл. 10. Ползвател на лична помощ може
да бъде и чужденец с увреждания, който има
разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване в Република България, чужденец с увреждания, на когото е предоставено
убежище, статут на бежанец или хуманитарен
статут, чужденец с увреждания, ползващ се
от временна закрила, и лице, за което това е

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

предвидено в международен договор, по който
Република България е страна, при условие че
степента на трайно намалена работоспособност
или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство
в Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВК ЛЮЧВА НЕ В МЕХ А НИЗМ А ЛИЧН А
ПОМОЩ
Чл. 11. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова
подкрепа, индивидуалните потребности и избор
на хората с увреждания.
Чл. 12. (1) Личната помощ се предоставя
въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление
по реда на глава трета от Закона за хората с
увреждания.
(2) Броят на часовете за лична помощ се
определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от
Закона за хората с увреждания въз основа на
четири степени, както следва:
1. първа степен на умерена зависимост/
затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния
живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална
автономност;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на
различни дейности в ежедневния живот до два
пъти на ден или необходимост от ограничена
подкрепа за персонална автономност;
3. трета степен на много тежка зависимост/
затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния
живот не повече от четири пъти на ден или
необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
4. четвърта степен на тотална зависимост/
затруднения – при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на
различни дейности в ежедневния живот повече
от четири пъти на ден, поради пълната загуба
на физическа, умствена, интелектуална или
сетивна автономност.
Чл. 13. (1) Човек с увреждане, който иска
да му бъде предоставена лична помощ, подава
лично, чрез упълномощено от него лице или
чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление – декларация
по образец за предоставяне на лична помощ. В
заявлението лицето декларира, че не получава
друга подкрепа за задоволяване на същите
потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът
на лична помощ може да предложи асистент
на лицето с увреждания. Към заявлението
се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от
Закона за хората с увреждания с определения
брой часове.
(2) Когато ползвател на лична помощ е дете
с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни
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помощи за деца, в заявление-декларацията по
ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – като конкретният размер съответства
на определения брой часове в индивидуалната
оценка на потребностите, да се превеждат на
кмета на общината от Агенцията за социално
подпомагане, след сключването на трудовия
договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно
определения със закона за държавния бюджет
на Република България размер на месечната
помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени
в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания. Копие от заявлението се
изпраща служебно в Агенцията за социално
подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане
превежда сумата на кмета на общината.
(3) Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване, в заявлениедекларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие
добавката да се превежда на Агенцията за
социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия
договор и определянето на асистент на човека
с увреждане. Копие от заявлението се изпраща
служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението
Агенцията за социално подпомагане превежда
получените средства за добавката на кмета на
общината.
(4) Когато броят на часовете, определени
в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания, е по-голям от броя на
часовете, които се заплащат със средствата
по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е
длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в
направлението.
(5) Ползвателят на лична помощ продължава
да ползва месечната помощ или добавката по
ал. 2 или 3, ако доставчикът на лична помощ
не може да сключи договор с асистент.
Чл. 14. (1) Документите по чл. 13, ал. 1 се
подават до кмета на общината по настоящия
адрес на човека с увреждане. Документите
може да се подават лично, с писмо с известие
за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен
път съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB,
L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се
приемат и в дома на човека с увреждане при
доказана с медицински документ необходимост.
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(2) При констатиране на непълноти в документите кметът на общината дава на заявителя
7-дневен срок за отстраняването им.
(3) В срок до 7 дни от постъпването на
документите по ал. 1 или изтичането на срока по ал. 2, след проверка за съответствие с
изискванията на закона, кметът на общината
подготвя сключването на споразумение между
ползвателя, асистента и доставчика на лична
помощ.
(4) Редът и срокът за предоставянето и
ползването на личната помощ, както и правата
и задълженията на страните, се определят в
споразумението по ал. 3.
(5) В 7-дневен срок от сключването на споразумението по ал. 3 доставчикът на лична
помощ сключва трудов договор с асистента.
(6) Споразумението, съответно договорът,
се изменя при промяна на една от страните.
Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелство,
свързано с предоставянето и ползването на
личната помощ, ползвателят на лична помощ,
упълномощено от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2 уведомява доставчика на лична
помощ в 7-дневен срок от настъпването на
промяната. Уведомлението се подава лично,
с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор
или по електронен път съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Когато е необходимо да се определи
нов брой часове за лична помощ, се извършва
нова индивидуална оценка на потребностите от
лична помощ по реда на глава трета от Закона
за хората с увреждания.
Чл. 16. Ползването на лична помощ се
прекратява:
1. при смърт на ползвателя на личната
помощ;
2. по искане на ползвателя на личната помощ,
упълномощеното от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2 до доставчика на личната помощ;
3. с изтичането на срока на индивидуалната
оценка на потребностите.
Чл. 17. Министърът на труда и социалната
политика издава наредба по прилагането на
тази глава.
Г л а в а

п е т а

ДОСТАВЧИК НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 18. (1) Доставчик на личната помощ
по закона е общината по настоящия адрес на
ползвателя.
(2) Кметът на общината с договор може да
възложи дейностите на доставчик на личната
помощ на:
1. български физически лица, регистрирани
по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска
дейност, и юридически лица, възникнали
съгласно законодателството на друга държа-
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ва – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(3) Лицата по ал. 2 трябва да:
1. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в търговския
регистър и в предмета им на дейност да е
включено предоставяне на лична помощ или
асистентски услуги;
2. имат опит в предоставянето на социални
услуги за хора с увреждания;
3. нямат изискуеми и неплатени данъчни,
осигурителни или други публични задължения;
4. разполагат с обособено помещение и
оборудване за съхраняване на документите на
ползвателите на лична помощ на територията
на съответната община; помещението трябва
да отговаря на установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;
5. разполагат с финансов и административен
капацитет за осъществяване на дейностите като
доставчик на личната помощ.
(4) За предоставянето на личната помощ на
деца с увреждания лицето по ал. 2 трябва да
притежава лиценз за предоставяне на социална
услуга за деца, издаден по реда на чл. 43б от
Закона за закрила на детето.
(5) За сключването на договора по ал. 2
представителят или упълномощеното от него
лице представя доказателства в общината за
изпълнение на изискванията на ал. 3, т. 4 и 5
и ал. 4. За останалите обстоятелства кметът
на общината извършва служебна проверка.
(6) За реда за избор на доставчик на лична
помощ по ал. 2, съдържанието на договора и
финансирането се прилагат съответните разпоредби на Закона за социално подпомагане
и правилника за прилагането му.
Чл. 19. Юридическите лица по чл. 18, ал. 2
може да предоставят лична помощ след вписване в регистъра по чл. 6, т. 4.
Чл. 20. При промяна на обстоятелство,
свързано с извършването на дейности по предоставянето на лична помощ, юридическите
лица по чл. 18, ал. 2 уведомяват кмета на
общината в 7-дневен срок от настъпването на
промяната. Уведомлението се подава лично,
с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор
или по електронен път съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай се прилага
наредбата по чл. 17.
Чл. 21. (1) Кметът на общината вписва в
регистъра по чл. 17, ал. 6 от Закона за социално
подпомагане ползвателите и асистентите на
лична помощ на територията на съответната
община.
(2) Доставчикът на лична помощ по чл. 18,
ал. 1 или 2:
1. организира и ръководи дейността по
предоставянето на личната помощ;
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2. провежда разяснително-информационна
дейност за предоставянето на личната помощ;
3. сключва и прекратява трудовите договори
с асистентите;
4. осигурява условия за повишаване на
квалификацията на служителите и персонала;
5. поддържа индивидуално досие на всеки
ползвател на лична помощ;
6. представя отчет на кмета на общината
за предоставената лична помощ, изготвен въз
основа на отчетите на асистентите на личната
помощ;
7. поддържа актуален списък за кандидатите
за асистенти и професионалния им опит;
8. може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред,
определен с наредбата по чл. 17;
9. поддържа регистър за жалбите и сигналите
по предоставянето на личната помощ;
10. посредничи за уреждане на споровете
между ползвателя на лична помощ и неговия
асистент;
11. осъществява и други дейности, свързани
с предоставянето на личната помощ.
(3) Доставчикът на лична помощ по чл. 18,
ал. 1 или 2 е длъжен да заплати и предостави
на ползвателя на личната помощ всички часове,
определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от
Закона за хората с увреждания.
Чл. 22. (1) Кметът на общината въз основа
на отчетите на доставчиците на лична помощ
по чл. 18, ал. 2, както и на анализ и оценка на
постигнатите цели при предоставянето, изготвя
отчет за броя на ползвателите на лична помощ
по възраст, местоживеене и брой ползвани
часове и размера на средствата за заплащане
на личната помощ.
(2) Отчетът се предоставя на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане ежегодно до 31 януари. Отчети се представят
и по искане на изпълнителния директор.
Чл. 23. За неуредените в тази глава въпроси
се прилагат разпоредбите на глава четвърта от
Закона за социално подпомагане.
Г л а в а

ш е с т а

АСИСТЕНТИ
Чл. 24. Асистентът е физическо лице, избрано
от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2,
да предоставя лична помощ съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.
Чл. 25. Асистентът е лице, което не е:
1. поставено под запрещение;
2. осъждано за умишлено престъпление от
общ характер и спрямо него не са налагани
мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Чл. 26. (1) Кандидатът за асистент подава
до доставчик на лична помощ по чл. 18, ал. 1
или 2 заявление по образец, към което прилага:
1. автобиография;
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2. копие от трудов договор, ако кандидатът
за асистент работи, или декларация, че няма
сключен трудов договор;
3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от
домашното насилие по отношение на ползвател
на лична помощ.
(2) Доставчикът на лична помощ извършва
събеседване с кандидата за асистент.
Чл. 27. (1) Асистентът предоставя лична
помощ въз основа на трудов договор, сключен
с доставчика на лична помощ.
(2) Асистентът представя на доставчика на
лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 месечен
отчет по образец за отработените часове, под-
писан и от ползвателя на личната помощ,
упълномощеното от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2.
Чл. 28. При промяна на обстоятелство по
чл. 25, настъпила след сключването на трудовия
договор за предоставяне на личната помощ,
асистентът уведомява доставчика на личната
помощ не по-късно от три дни от настъпване
на промяната. В този случай се прилага наредбата по чл. 17.
Чл. 29. При конфликт с ползвателя на
лична помощ асистентът писмено информира доставчика на личната помощ, който
предприема действия по посредничество за
разрешаването му.
Г л а в а

с е д м а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 30. (1) Личната помощ се финансира
със средства от:
1. държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
2. дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
3. Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. проекти и програми, финансирани от
други международни финансови институции
и донори;
5. други източници.
(2) Личната помощ може да се финансира
и със средства от бюджетите на общините по
решение на съответния общински съвет.
Чл. 31. Часовата ставка за положен труд
по механизма лична помощ се определя въз
основа на:
1. коефициент 1,4 от размера на минималната
часова работна заплата, установена за страната
за съответната година;
2. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако
асистентът не е осигурен на друго основание, и
3. допълнителното трудово възнаграждение
за трудов стаж и професионален опит.
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Чл. 32. (1) Възнаграждението на асистента
се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчета по
чл. 27, ал. 2.
(2) Отчетът се представя на доставчика на
личната помощ в първите три работни дни на
месеца, следващ отчетния месец, и подлежи
на проверка. Възнаграждението се заплаща до
20-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(3) Когато отчетът е представен след изтичането на срока по ал. 2, но не по-късно от
10 дни, асистентът и ползвателят на личната
помощ, упълномощеното от него лице или
лицето по чл. 8, ал. 2 представят в срок три
работни дни писмени обяснения за причините
за забавянето. В този случай възнаграждението
се заплаща в срок до 5 работни дни от представяне на обясненията.
Чл. 33. Средствата за финансирането на
личната помощ, съгласно определения месечен
брой часове, се превеждат от Агенцията за
социално подпомагане на кмета на общината.
Чл. 34. Ползвателят на личната помощ,
упълномощеното от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2 може да управлява и разпределя в
рамките на месеца индивидуално определените
часове съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.
Чл. 35. Кметът на общината до 10-о число
на месеца, следващ месеца, за който се отнася,
представя в Агенцията за социално подпомагане
финансов отчет за изразходваните средства по
ползватели на лична помощ.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Министърът на труда и социалната
политика упражнява контрол за изпълнението
на закона.
(2) Кметовете на общини и доставчиците
на лична помощ по чл. 18, ал. 2 упражняват
контрол за предоставянето на личната помощ.
Чл. 37. (1) В изпълнение на контролните
си правомощия изпълнителният директор на
Агенцията за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които:
1. извършват проверки;
2. посещават без ограничение териториалните структури и доставчиците на лична помощ
и изискват обяснения, документи, справки и
сведения за всеки ползвател на лична помощ;
3. получават от ползвателя на лична помощ,
упълномощеното от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2 необходимата информация за получаваната лична помощ;
4. дават задължителни предписания;
5. съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) За резултатите от проверката по ал. 1,
т. 1 се съставя протокол, към който се прилагат
събраните документи, справки и обяснения.
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Чл. 38. Ползвател на лична помощ, упълномощеното от него лице или лице по чл. 9, ал. 2,
което декларира неверни данни или наруши
правилата за ползване на личната помощ, се
наказва с глоба от 100 до 300 лв.
Чл. 39. (1) На доставчик на лична помощ,
който наруши разпоредбите на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000
до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение имуществената
санкция е в двоен размер.
Чл. 40. Асистент, който не изпълнява задълженията си, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
Чл. 41. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от длъжностните
лица по чл. 37, ал. 1, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане или
оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на закона:
1. „Независим живот“ е възможността на
човека с увреждане да взема самостоятелно
решения за живота си и да ги осъществява,
получавайки необходимата подкрепа.
2. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) До 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от държавния
бюджет за лична помощ, се определят съгласно
чл. 12, ал. 2, както следва:
1. за първа степен на умерена зависимост/
затруднения – до 15 часа месечно право на
лична помощ;
2. за втора степен на тежка зависимост/
затруднения – до 42 часа месечно право на
лична помощ;
3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право
на лична помощ;
4. за четвърта степен на тотална зависимост/
затруднения – до 168 часа месечно право на
лична помощ.
(2) До 31 декември 2020 г. коефициентът на
часовата ставка за положен труд по чл. 31 е,
както следва:
1. за 2019 г. – 1,0;
2. за 2020 г. – 1,2.
§ 3. До 31 декември 2020 г. ползвателите на
лична помощ са:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност;
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2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност.
§ 4. (1) От 1 април 2019 г. документите за
изготвянето на индивидуалните оценки на
потребностите от лична помощ по глава трета
от Закона за хората с увреждания се подават
в специализираните отдели в дирекциите
„Социално подпомагане“ към Агенцията за
социално подпомагане по настоящ адрес на
човека с увреждане.
(2) Предоставянето и финансирането на
личната помощ се осъществяват от 1 септември 2019 г.
(3) До предоставянето на лична помощ хората
с трайни увреждания, които ползват социалните
услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“
и „Домашен помощник“, финансирани със
средства от държавния бюджет, продължават
да ги ползват по досегашния ред.
§ 5. От 1 януари 2021 г. политиката за
предоставянето на лична помощ на хората с
увреждания се осъществява от Държавната
агенция за хората с увреждания.
§ 6. (1) Методическите указания по чл. 6,
т. 2 се издават в 6-месечен срок от влизането
в сила на закона.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона министърът на труда и социалната
политика издава наредбата по чл. 17.
(3) В 6-месечен срок от влизането в сила на
закона образците на документите, свързани с
предоставянето и ползването на личната помощ,
се утвърждават от изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане.
§ 7. До 30 юни 2020 г. Министерството на
труда и социалната политика изготвя анализ
за предоставянето на личната помощ и внася
в Народното събрание доклад, който може да
съдържа предложения за усъвършенстване на
законодателството в областта на личната помощ.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага на
Министерския съвет.
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10892
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за движението по пътищата, приет от 44-то
Народно събрание на 6 декември 2018 г.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от
2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115
от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г.,
бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69,
88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48
от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47,
53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95,
101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101
от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и
бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „определени
от министъра на вътрешните работи“ се поставя
запетая и се добавя „Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, определени от
изпълнителния директор за осъществяване на
контрол“, а след думите „оперативно-издирвателна дейност“ се поставя запетая и се добавя
„Националното тол управление при Агенция
„Пътна инфраструктура“, определени от председателя на управителния съвет на агенцията“.
§ 2. В чл. 100 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 102 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Собственикът е длъжен да не допуска
движението на пътно превозно средство по път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа,
ако за пътното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване
на размера и заплащане на съответната такса
по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според
категорията на пътното превозно средство.
Ако в свидетелството за регистрация е вписан
ползвател, задължението се изпълнява от него.“
§ 4. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Движението на пътни превозни средства
по път, включен в обхвата на платената пътна
мрежа, се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване
размера и заплащане на пътните такси по
чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
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„(6) Водачът на пътно превозно средство
е длъжен преди движение по път, включен в
обхвата на платената пътна мрежа, да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за
пътищата в случаите, когато такава е дължима според категорията на пътното превозно
средство, освен когато таксата е заплатена от
трето лице.
(7) Водачът на пътно превозно средство
от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за
пътищата е длъжен преди движение по път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа,
да закупи маршрутна карта за участъците от
платената пътна мрежа, които ще ползва,
или да изпълни съответните задължения за
установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1,
т. 2 от Закона за пътищата, освен когато тези
задължения са изпълнени от трето лице.“
§ 5. В чл. 140 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По пътищата, отворени за обществено
ползване, се допускат само моторни превозни
средства и ремаркета, които са регистрирани и
са с табели с регистрационен номер, поставени
на определените за това места. По пътищата,
включени в обхвата на платената пътна мрежа,
се допускат само пътни превозни средства, за
които са изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните
такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.“
2. В ал. 2 в изречение първо след думите
„моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях“ се поставя запетая и се добавя
„и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“.
§ 6. В чл. 147 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „специалните пътни
превозни средства, предназначени за борба с
пожарите“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3, т. 6 след думата „линейките“
се поставя запетая и се добавя „специалните
пътни превозни средства на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“
на Министерството на вътрешните работи“.
§ 7. В чл. 148в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регистрирани по реда на
този закон“ се заменят с „вписани в регистър
по реда на този закон“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Удостоверението за вписването в регистъра се издава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа
на следните документи:
1. писмено искане, в което се посочва пълното наименование и данни за регистрацията
на лицето, от което е подадено;
2. списък на превозните средства, с които
ще се извършва услугата пътна помощ;
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3. заверено копие от свидетелството за
регистрация на превозните средства по т. 2;
4. заверено копие на удостоверение за техническа изправност на превозните средства
по т. 2, валидно към датата на подаване на
искането за издаване на удостоверението за
вписването в регистъра;
5. заверено копие на договор за наем или
лизинг на автомобилите със срок на наема или
лизинга, не по-малък от една година, в случаите, когато лицето не ползва само собствени
автомобили, валиден към датата на подаване
на искането за издаване на удостоверението за
вписването в регистъра; в договора се вписва,
че автомобилът ще се ползва за извършване
на пътна помощ;
6. документ, удостоверяващ правата на
кандидата като абонат на телефонния номер
за повикване на пътна помощ;
7. копие от документ за платена такса за
издаване на удостоверение.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато искането по ал. 2 се подава от
лица, регистрирани по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, се
прилага и документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението може да бъде изпратено
и по електронен път или чрез лицензиран
пощенски оператор.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 8. В чл. 165 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. осъществяват контрол по спазване на
задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата
на платената пътна мрежа, след заплащане
на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за
пътищата;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „превозно средство“
се поставя запетая и накрая се добавя „и със
заплащането на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1
от Закона за пътищата“;
б) точка 11 се отменя;
в) създава се т. 12:
„12. имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез терминални
устройства ПОС.“
§ 9. В чл. 166, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 10. В чл. 167 се създават ал. 3а и 3б:
„(3а) По отношение на пътните превозни
средства, които напускат Република България,
Агенция „Митници“ контролира маршрутите
на превозвачите, като за тази цел може да
проверява съответствието им с декларираните
тол данни.
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(3б) Длъжностни лица от Агенция „Митници“:
1. осъществяват контрол върху заплащането
на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за съответната категория моторно превозно
средство, което е пристигнало на граничен
контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република
България, както и предоставят възможност за
заплащане по банков път, чрез картово плащане
или в брой на таксите по чл. 10, ал. 2, чл. 10а,
ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата;
2. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения по чл. 179,
ал. 3 и 3а;
3. не допускат напускане от територията
на Република България на моторно превозно
средство, за което не е заплатена съответната
такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;
4. изземват и задържат свидетелства за
регистрация на моторно превозно средство в
предвидените от закона случаи.“
§ 11. Създава се чл. 167а:
„Чл. 167а. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява контрол върху заплащането
на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона
за пътищата чрез електронната система за
събиране на пътни такси.
(2) При изпълнение на функциите си по
този закон определените от председателя на
управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица:
1. спират движещи се моторни превозни
средства чрез сигнал със стоп-палка с червена
светлина, описваща полукръг, като сигнал за
спиране може да бъде подаден и от движещ се
автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“,
означен като контролна единица на Националното тол управление, чрез постоянно светещ
или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ
УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!“; проверяват
документите за самоличност на водача, както
и всички документи, свързани с управляваното
превозно средство;
2. за установяване на нарушенията по чл. 179,
ал. 3 – 3в използват технически средства или
системи, заснемащи или записващи датата,
точния час на нарушението и/или табелата с
регистрационния номер на пътното превозно
средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на
моторните превозни средства;
3. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл. 10,
ал. 1 от Закона за пътищата;
4. предоставят възможност за картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и
чл. 10а, ал. 2 от Закона за пътищата;
5. не допускат движение по път, включен в
обхвата на платената пътна мрежа, на моторно превозно средство, за което не е заплатена
съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона
за пътищата;
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6. изземват и задържат свидетелства за
регистрация на моторно превозно средство, в
предвидените от закона случаи;
7. проверяват създадените записи по ал. 3 и
на тяхна основа съставят актове за установяване
на административни нарушения при спазване
на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189ж;
8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват
електронни фишове за нарушения по чл. 179,
ал. 3 – 3в.
(3) Електронната система за събиране на
пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко установено
нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в, към които
автоматично се прилагат статични изображения
във вид на снимков материал и/или динамични
изображения – видеозаписи. Докладите, заедно
с приложените към тях статични изображения
във вид на снимков материал и/или динамични
изображения – видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства
относно пътното превозно средство, неговата
табела с регистрационен номер, датата, часа
и мястото на движение по участък от път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа,
и местонахождението на техническото средство – част от системата.
(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационна система, в
която се издават и съхраняват докладите по
ал. 3 и електронните фишове за нарушения по
чл. 179, ал. 3 – 3в. Правилата за изграждане
и функциониране на информационната система се приемат с решение на управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В информационната система могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани
за съставяне на актове за установяване на
административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения
и наказателни постановления за нарушения
по чл. 179, ал. 3 – 3в, ако същите отговарят
на изискванията за електронен документ и са
подписани с квалифициран електронен подпис.
(5) Органите по чл. 165 и чл. 167, ал. 3 – 3б
имат достъп до електронната система по ал. 3 и
до информационната система по ал. 4 за целите
на осъществявания контрол върху спазването
на задължението за заплащане на съответната
такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
(6) Определените от управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни
лица имат право на достъп до водените от Министерството на вътрешните работи регистри
за установяване на собствеността, ползването,
вида, категорията, обща техническа допустима
максимална маса, броя оси и екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни
превозни средства.
(7) Обменът на информация, условията и
редът за достъп до електронната система по
ал. 3, до информационната система по ал. 4 и
до водените от Министерството на вътрешни-
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те работи регистри се урежда с инструкция,
която се издава съвместно от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на вътрешните работи и министъра
на финансите.“
§ 12. В чл. 171 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2:
а) буква „ж“ се отменя;
б) буква „и“ се отменя;
в) в буква „н“ думите „три месеца“ се заменят с „един месец“.
2. Създава се т. 8:
„8. временно недопускане продължаване
движението на пътно превозно средство, за
което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната
такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата – до
заплащането є, но за не повече от един месец.“
§ 13. В чл. 172 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, буква „д“ и
т. 2, буква „к“ не се издава, ако в срок до два
часа от съставянето на акта за установяване
на административно нарушение и отнемане
на свидетелството за управление на моторно
превозно средство или на свидетелството за
регистрация на моторното превозно средство
се заплатят дължимите глоби, като в този случай отнетите документи се връщат на водача,
което се отразява в акта за установяване на
административното нарушение.“
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с
мотивирана заповед на:
1. директора на териториална дирекция в
Агенция „Митници“ или оправомощени от
него длъжностни лица;
2. органите по чл. 167а.“
3. В ал. 2 се създава т. 3а:
„3а. отнемане на документите по чл. 167,
ал. 3б, т. 4 и чл. 167а, ал. 2, т. 6;“.
4. В ал. 3 след думите „букви „б“ се поставя
запетая и се добавя „д“.
5. В ал. 4 навсякъде думите „букви „в“, „и“,
„к“ се заменят с „букви „в“, „к“.
6. Създават се ал. 8, 9 и 10:
„(8) В случаите по чл. 171, т. 8 заповедта за
прилагане на принудителната административна
мярка се връчва на собственика на пътното
превозно средство, на вписания ползвател
или на водача, като в заповедта се посочва
регистрационният номер на пътното превозно
средство. Прилагането на принудителна административна мярка в тези случаи е независимо от съставянето на акт за установяване на
административно нарушение. След изтичане
на срока на принудителната административна
мярка иззетите свидетелства за регистрация
на пътни превозни средства се съхраняват от
органа, приложил принудителната администра-
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тивна мярка, до поискване от собственика на
пътното превозно средство или упълномощено
от него лице.
(9) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителна административна мярка не се прилага, а
приложената принудителна административна
мярка се отменя, ако за пътното превозно
средство е внесена таксата по чл. 10а, ал. 2
или по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата
според категорията на пътното превозно средство. В тези случаи иззетите свидетелства за
регистрация на моторното превозно средство
се връщат на собственика, на упълномощено
от него лице или на лицето, на което е връчена заповедта за прилагане на принудителната
административна мярка.
(10) Събраните такси по ал. 9 могат да се
използват от Агенция „Пътна инфраструктура“
за погасяване на задължения по чл. 10, ал. 1,
чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за
пътищата по отношение на пътното превозно
средство или на други пътни превозни средства
на същото задължено лице. Събраните такси
се възстановяват на вносителя, ако са погасени
всички задължения.“
§ 14. В чл. 179 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на
платената пътна мрежа, за което е дължима,
но не е заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1
от Закона за пътищата, се наказва с глоба в
размер 300 лв.“
2. Създават се ал. 3а – 3ж:
„(3а) Водач, който управлява пътно превозно средство от категорията по чл. 10б,
ал. 3 от Закона за пътищата по път, включен
в обхвата на платената пътна мрежа, за което
не са изпълнени съответните задължения за
установяване на изминатото разстояние, съг
ласно изискванията на Закона за пътищата, за
участъка от път, включен в обхвата на платената
пътна мрежа, който е започнал да ползва, или
няма закупена маршрутна карта за същата,
съобразно категорията на пътното превозно
средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв.
(3б) Собственик на пътно превозно средство
от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за
пътищата, за което изцяло или частично не
е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1,
т. 2 от Закона за пътищата, включително
в резултат на невярно декларирани данни,
посочени в чл. 10б, ал. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 2500 лв.
Глобата се налага на вписания ползвател на
пътното превозното средство, ако има такъв.
Ако собственикът или вписаният ползвател
е юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер 2500 лв.
(3в) За нарушения по ал. 3 в случаите, в
които е нечетлив или закрит по какъвто и да
е начин регистрационният номер на пътното
превозно средство, на водача се налага глоба
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в размер 500 лв., а за нарушения по ал. 3а и
3б – в размер 3000 лв. В тези случаи не се
прилага чл. 183, ал. 4, т. 11.
(3г) Ако пътното превозно средство има
монтирано устройство за целите на подаване
на декларирани тол данни, което не функционира, и ако при извършена на място проверка
от контролните органи се установи, че неподаването на декларирани тол данни не се дължи
на умишлена намеса във функционирането на
посоченото устройство, наказание по ал. 3а не
се налага, ако е спазена процедурата за уведомяване на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
преустановено подаване на данни и впоследствие
е подадена декларация за ползваните участъци
от пътя при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.
(3д) В случаите на ал. 3, 3а или 3б движението по път, включен в обхвата на платената
пътна мрежа, от едно и също пътно превозно
средство в рамките на един и същ календарен
ден се счита за едно нарушение и се налага
едно наказание в размера, определен съответно
в ал. 3, 3а или 3б. Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез
същото пътно превозно средство от 00,00 часа
до 23,59 часа на следващия календарен ден се
счита за отделно административно нарушение,
за което се налага отделно наказание. Когато
с едно и също пътно превозно средство от
категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за
пътищата в рамките на един календарен ден
е осъществено движение по път, включен в
обхвата на платената пътна мрежа, и при извършени нарушения по ал. 3а и 3б, наказание
се налага само по ал. 3а.
(3е) Нарушението по ал. 3 – 3в се счита за
извършено там, където е установено движението
по път, включен в обхвата на платената пътна
мрежа, от контролните органи при извършване
на проверка на пътното превозно средство. Ако
актът за установяване на административно
нарушение е съставен въз основа на данните
от системата по чл. 167а, ал. 2, за място на
извършване на нарушението се счита първото
място, на което е установено движение по път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа,
от пътното превозно средство в рамките на
всеки отделен 24-часов период в съответствие
с ал. 3д.
(3ж) При въвеждане на временна забрана
за обществено ползване на път съгласно чл. 9,
ал. 3 – 5 от Закона за пътищата, когато този
път е включен като част от маршрут на пътно
превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона
за пътищата, в декларирани тол данни, посочени в маршрутна карта, на собственика, на
вписания ползвател и на водача на пътното
превозно средство не се налагат наказания по
ал. 3а и 3б за ползването на сигнализирания
и указан обходен маршрут съгласно Закона за
пътищата.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 15. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) При установяване на нарушения
по чл. 179, ал. 3 – 3б в отсъствие на нарушите-
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ля се счита, че пътното превозното средство е
управлявано от собственика му, а в случаите,
в които в свидетелството за регистрация на
пътното превозно средство е вписан ползвател – от ползвателя, освен ако бъде установено,
че пътното превозно средство е управлявано
от трето лице.
(2) Ако собственикът на пътното превозно
средство е юридическо лице или едноличен
търговец, за допускане движението на пътното
превозно средство, без да са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане
на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона
за пътищата, на собственика се налага имуществена санкция, както следва:
1. по чл. 179, ал. 3 – в размер 300 лв.;
2. по чл. 179, ал. 3а – в размер 1800 лв.;
3. по чл. 179, ал. 3б – в размер 2500 лв.
(3) Когато в свидетелството за регистрация
на пътното превозно средство е вписан ползвател, имуществената санкция по ал. 2 се налага
на него. Ако вписаният ползвател е физическо
лице, се прилага ал. 1.
(4) Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност по ал. 1 и 2 във връзка
с административни нарушения по чл. 179,
ал. 3 – 3б, ако в срок от 7 дни от връчването
на акта за установяване на административно
нарушение или електронния фиш представи
декларация, в която посочи данни за лицето,
което е извършило нарушението, и копие от
свидетелството му за управление на моторно
превозно средство.
(5) В случаите по ал. 4 въз основа на първоначално издадения акт за установяване на
административно нарушение не се издава
наказателно постановление и административнонаказателното производство се прекратява,
а първоначално издаденият електронен фиш
се анулира. В тези случаи се образува административнонаказателно производство срещу
лицето, за което са установени данни, че е
извършило нарушението.“
§ 16. Създава се чл. 189е:
„Чл. 189е. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в
се съставят от длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165, чл. 167, ал. 3 – 3б
и чл. 167а съобразно тяхната компетентност.
(2) При установяване на нарушение по
чл. 179, ал. 3 – 3б преди съставяне на акт за
установяване на административно нарушение,
контролните органи уведомяват нарушителя
за възможността да заплати таксата по чл. 10,
ал. 2 от Закона за пътищата. Когато актът
за установяване на нарушението се съставя
в отсъствие на нарушителя, възможността
за заплащане на тази такса се предоставя с
връчването на акта.
(3) Таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата може да бъде заплатена по банков път
или чрез картово плащане, а пред органите по
чл. 167, ал. 3 – 3б – и в брой, като плащането
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може да бъде осъществено при извършване на
проверката или в срок от 14 дни от връчване
на акта за установяване на административно
нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б.
(4) В случаите, при които таксата по чл. 10,
ал. 2 от Закона за пътищата се заплаща след
връчване на акта за установяване на административно нарушение, нарушителят следва в
платежното нареждане да посочи номера на
акта за установяване на административното
нарушение.
(5) При заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2
от Закона за пътищата в срока и при условията
на ал. 3 и 4 и след постъпване на сумата по
сметката на Агенция „Пътна инфраструктура“,
нарушителят се освобождава oт административнонаказателна отговорност за конкретното
нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б, установено
в акта за установяване на административно
нарушение. В тези случаи се освобождават
от административнонаказателна отговорност
собственикът, вписаният ползвател и водачът
за извършеното административно нарушение
по чл. 179, ал. 3 – 3б във връзка с конкретното
пътно превозно средство за съответния случай
на движение по път, включен в обхвата на
платената пътна мрежа.
(6) Ако таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за
пътищата е заплатена в срока и при условията
на ал. 3 и 4, акт за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б не се
съставя, а когато акт е съставен, не се издава
наказателно постановление и производството
се прекратява.
(7) Независимо от налагането на административно наказание, нарушителят дължи
заплащане на съответната такса по чл. 10а,
ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата
съобразно категорията на пътното превозно
средство. Задължението се счита за изпълнено
при заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от
Закона за пътищата.
(8) Контролните органи могат да извършват
справки в електронната система за събиране
на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за
пътищата, като отразените в нея данни се считат за доказателства във връзка със следните
обстоятелства: мястото, датата, точния час на
извършване на нарушението, регистрационния
номер на пътното превозно средство, както и
данни, свързани с движението по участък от път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа,
данни за липса или наличие на декларирани
тол данни и наличие или липса на заплащане
на дължимите такси.
(9) По административната преписка може
да се прилага справка от електронната система
за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от
Закона за пътищата, която има доказателствена
сила за отразените в нея обстоятелства, доколкото не бъде доказано противното.
(10) За съставените актове за установяване
на административно нарушение се извършва
отбелязване в информационната система по
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чл. 167а, ал. 4 до края на работния ден, в който
е установено нарушението, а за събраните такси
по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 или съответно
чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата – до края
на работния ден, следващ деня на тяхното
събиране.
(11) Контролните органи окомплектоват
акта за установяване на административното
нарушение заедно с всички документи по неговото съставяне и постъпилите възражения
в двуседмичен срок от съставянето на акта и
в същия срок изпращат преписката на председателя на управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
(12) Наказателните постановления за административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в
се издават от председателя на управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
или оправомощени от него длъжностни лица.
(13) За съставените актове за установяване
на административни нарушения и издадените
наказателни постановления по този член се
прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 1 – 3 и
ал. 13 – 16.“
§ 17. Създава се чл. 189ж:
„Чл. 189ж. (1) При нарушение по чл. 179,
ал. 3, установено и заснето от електронната
система по чл. 167а, ал. 3, може да се издава
електронен фиш в отсъствието на контролен
орган и на нарушител за налагане на глоба или
имуществена санкция в размер, определен за
съответното нарушение. Електронният фиш
съдържа данни за: мястото, датата, точния
час на извършване на нарушението, регистрационния номер на пътното превозно средство,
собственика или вписания ползвател, описание на нарушението, нарушените разпоредби,
възможността за заплащане на таксата по
чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, размера на
глобата, срока и начините за доброволното є
заплащане. Образецът на електронния фиш се
утвърждава от управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
(2) В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш лицето може да заплати таксата
по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата при
спазване изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4
или да поиска анулиране на електронния фиш
на основание ал. 3 с молба до председателя
на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
(3) Електронният фиш се анулира, когато:
1. таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена;
2. пътното превозно средство е било обявено
за издирване;
3. за пътното превозно средство съгласно
закон или международен договор не се дължи
съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона
за пътищата.
(4) Председателят на управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощено от него лице уведомява лицето,
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подало искане по ал. 2, за решението си по
ал. 3 в 7-дневен срок от датата на анулирането
или от датата на отказа за анулиране на фиша.
(5) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните
нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от
получаването му, а когато е направено искане
по ал. 3 – в 14-дневен срок от съобщаването
на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен
срок от получаване на жалбата председателят
на управителни съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ или оправомощени от него
длъжностни лица я изпращат на компетентния
районен съд заедно с цялата преписка.
(6) Ако не бъде заплатена таксата по чл. 10,
ал. 2 от Закона за пътищата, се дължи пълният
размер на посочената в електронния фиш глоба.
(7) По отношение на електронния фиш за
нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б се прилагат
разпоредбите на чл. 189, ал. 10.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Специалните пътни превозни средства
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи преминават на преглед
за проверка на техническата им изправност в
срок до 1 юли 2019 г.
§ 19. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95
от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82
от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г.,
бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г.
и бр. 24, 80 и 98 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. събраните от Агенция „Митници“ такси
на граничните контролно-пропускателни пунк
тове, включително такси по чл. 10, ал. 4 и 5
от Закона за пътищата;“.
2. В чл. 15:
а) в ал. 2, т. 15 след думите „пътните такси
по чл. 10 от Закона за пътищата“ се добавя „с
изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство,
което е пристигнало на граничен контролнопропускателен пункт в направление влизане на
територията на Република България“;
б) създава се ал. 3а:
„(3а) Условията и редът за взаимодействие
между митническите органи и органите на
Агенция „Пътна инфраструктура“ за установяване, предотвратяване и санкциониране на
нарушения и събиране на пътните такси се
уреждат със съвместна инструкция на директора на Агенция „Митници“ и управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.“
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§ 20. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от
2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88
от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41
от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и
103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и
100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и
93 от 2017 г. и бр. 62 и 80 от 2018 г.) в чл. 106а
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и определяне мястото за
домуване“ се заличават;
б) в т. 2 думите „и определяне мястото за
домуване“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 1, т. 1 – 3 собственикът
или водачът на моторното превозно средство
в срок до два часа от прилагане на принудителната административна мярка придвижва
моторното превозно средство до определено
място за домуване.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Табелите с регистрационните номера и
документите, удостоверяващи регистрацията
на моторното превозно средство по ал. 2, се
връщат след заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.“
§ 21. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53
от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98
от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г.
и бр. 31 и 80 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 9 се създава изречение второ: „Автомобилите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Митници“ с
обща технически допустима максимална маса
над 3,5 тона, осъществяващи контрол на пътя,
не заплащат таксите по ал. 1, т. 2.“;
б) алинея 14 се изменя така:
„(14) Пунктове за продажба се разкриват
най-малко в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните
градове, както и по протежение на платената
пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна
инфраструктура“:
1. разкрива пунктове за продажба в областните пътни управления и/или в пунктовете
на Националното тол управление, открити по
републиканската пътна мрежа, и/или
2. сключва договори при еднакви публично
оповестени общи условия и цени и съобразно
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техническите възможности на електронната
система за събиране на пътни такси с търгов
ци, отговарящи на изискванията, определени
с решение на управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“, като агенцията определя местата, на които да се разкрият пунк
тове за продажба, и осигурява елементи от
техническото и софтуерно оборудване, и/или
3. сключва договори при еднакви публично
оповестени общи условия и цени с търговци
по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1, които осигуряват за своя сметка техническо и софтуерно
оборудване за целите на предоставяне на съответните услуги.“;
в) създава се ал. 16:
„(16) Заплащането на дължимите такси
по ал. 1 е условие за редовност при периодичен технически преглед на пътното превозно
средство. Заплащането на дължимите такси се
удостоверява с проверка чрез автоматизиран
обмен на информация между информационната
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни
средства, поддържани от Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и електронната система за събиране на пътни такси.“
2. В чл. 10в се създава нова ал. 3:
„(3) Електронната винетка, издадена при
условията на ал. 1 и 2, не следва пътното
превозно средство в случай на прехвърляне
на собствеността върху него, като загубва
валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна
инфраструктура“ за извършеното прехвърляне
незабавно, но не по-късно от три работни дни,
като в противен случай няма право да му бъде
издадена нова безплатна електронна винетка
до изтичането на първоначалната валидност на
издадената във връзка с прехвърленото пътно
превозно средство.“
3. В чл. 10е:
а) в ал. 1 думите „чл. 10, ал. 1 и 2“ се заменят
с „чл. 10“, а накрая се добавя „с изключение на
таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория
пътно превозно средство, което е пристигнало
на граничен контролно-пропускателен пункт
в направление влизане на територията на Република България“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен
пункт в направление да напусне територията на
Република България, за което не е заплатена
такса по чл. 10, aл. 1, т. 1 и/или не са изпълнени съответните задължения за установяване
на изминатото разстояние и заплащане на
дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2, може
да напусне страната само след заплащане на
таксите по чл. 10, ал. 2 за съответната категория
пътно превозно средство в специализираното
звено на Агенция „Митници“ на съответния
граничен контролно-пропускателен пункт.“;
в) алинея 3 се изменя така:
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„(3) В случаите по ал. 2 пътно превозно
средство, за което не е заплатена такса по
чл. 10, ал. 2 за съответната категория, може да
напусне страната само след заплащане на такса
по чл. 10а, ал. 2 – за пътни превозни средства
по чл. 10а, ал. 7, или съответно след заплащане
на такса по чл. 10б, ал. 5 – за пътни превозни
средства по чл. 10б, ал. 3, в специализираното
звено на Агенция „Митници“ на съответния
граничен контролно-пропускателен пункт.“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен
пункт, за което не е заплатена дължимата
такса по чл. 10, ал. 4 и 5, може да продължи
пътуването си само след заплащане на таксата за съответната категория пътно превозно
средство в специализираното звено на Агенция
„Митници“ на съответния граничен контролнопропускателен пункт.“;
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д) създава се ал. 5:
„(5) Когато дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват
на територията на съседна държава, Агенция
„Митници“ осъществява контрол на обособени
места в граничната зона.“
4. В чл. 27 се създава ал. 4:
„(4) Когато дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват
на територията на съседна държава, Агенция
„Митници“ осъществява контрол по ал. 2 на
обособени места в граничната зона.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 19 след думите „ЕВРО V“ се добавя
„ЕВРО VI“ и се поставя запетая;
б) в т. 34 думите „глоби и имуществени
санкции“ се заличават.
6. Приложение № 2 към § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„Приложение № 2
към § 1, т. 19

Екологични категории на моторните превозни средства
Превозно средство ЕВРО 0
Маса на въглеродния оксид
(СО), g/kWh

Маса на въглеводородите
(HC), g/kWh

Маса на азотните оксиди
(NOx), g/kWh

12,3

2,6

15,8

Превозно средство ЕВРО I и II
Маса на въглеродния
оксид (СО),
g/kWh

Маса на въглеводородите (HC),
g/kWh

Маса на азотните
оксиди (NОx),
g/kWh

Маса на праховите
частици (РТ),
g/kWh

ПС
„ЕВРО I“

4,9

1,23

9,0

0,4 (1)

ПС
„ЕВРО II“

4,0

1,1

7,0

0,15

(1)

Коефициент 1,7 се прилага към емисионните ограничения на прахови частици при двигатели с
мощност 85 kW или по-малка.

Превозни средства „ЕВРО III“/„ЕВРО IV“/„ЕВРО V“/„ЕВРО VI“/„EEV“
Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и
праховите частици, непрозрачността на отработилия газ и броят на праховите частици не трябва да
превишават следните стойности:(1)
Маса на въглерод- Маса на въгле- Маса на азотни- Маса на пра- О т р а - Брой на прате оксиди (NOx), ховите частици ботен ховите частиния оксид (СО),
водородите
g/kWh
(РТ),
газ, m-1
ци
g/kWh
(HC),
g/kWh
g/kWh
#/kWh
ЕВРО
III

2,1

0,66

5,0

0,10 (2)

0,8

ЕВРО
IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

ЕВРО
V

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

ЕВРО
VI

1,5

0,13

0,4

0,01

EEV

1,5

0,25

2,0

0,02

8 × 1011
0,15
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Специфичната маса на въглеродния оксид,
общата маса на въглеводородите, азотните оксиди
и праховите частици се определят чрез ESC тест
за категории „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и
„EEV“ и чрез WHSC тест за категория „ЕВРО VI“.
Непрозрачността на отработилия газ се определя чрез ELR тест за категории „ЕВРО III“,
„ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и „EEV“.
Броят на праховите частици се определя чрез
WHSC тест за категория „ЕВРО VI“.
По о т ношен ие н а к ат ег о ри и „ЕВРО I I I“,
„ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и „EEV“ един цикъл на
изпитване се състои от последователност от точки,
определени при изпитването, като всяка точка
се определя на основание на скорост и въртящ
момент, когато двигателят е в установен режим
на работа (ESC изпитване) или при неустановени
работни условия (ЕТС и ELR изпитвания).
(2)
0,13 за двигатели с работен обем на цилиндъра, по-малък от 0,7 dm 3 , и номиналната честота
на въртене надвишава 3000 min -1.“
(1)

7. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за пътищата (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) в
преходните и заключителните разпоредби:
а) параграф 20 се изменя така:
„§ 20. (1) До 15 август 2019 г. включително
пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат
таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса.
В зависимост от срока на винетните такси
до 31 декември 2018 г. включително, за тези
пътни превозни средства се издават хартиени
винетни стикери с месечна, седмична и дневна
валидност, а от 1 януари 2019 г. до 15 август
2019 г. включително, съответно – месечна,
седмична и дневна електронна винетка.
(2) До 15 август 2019 г. включително:
1. за намаляване на вредното въздействие
върху околната среда от пътните превозни
средства се заплащат по-ниските такси за
пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7,
т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“,
„EEV“ и по-висока, определени в тарифата
по чл. 10, ал. 6;
2. пътните превозни средства по чл. 10а,
ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична
категория „ЕВРО 0“, „ЕВРО I“, „ЕВРО II“,
както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична
категория по т. 1, заплащат общия размер
на таксите по чл. 10, ал. 6;
3. правото да се заплати по-ниската такса
съгласно т. 1 за пътните превозни средства
по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на
категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“,
„EEV“ и по-висока, се доказва с представяне
на оригинал или нотариално заверено копие
на свидетелството за регистрация на пътното
превозно средство – Част I, когато в т. V9 е
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вписано с думи „ЕВРО/EURO III, IV, V“ или
„EEV“, и/или със сертификат за съответствие
по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final, Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция
ITF/TMB/TR(2008)12 и валиден сертификат
за техническа изправност. При условие че в
свидетелството за регистрация не е вписана
категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден
сертификат за съответствие, за всички пътни
превозни средства с дата на първоначална
регистрация след 30 септември 2001 г. се
приема, че отговарят най-малко на категория
„ЕВРО III“ и могат да се ползват от правото
да се заплаща по-ниска такса съгласно т. 1.“;
б) в § 22 думите „в случай че е заявено
конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на
закупения валиден винетен стикер по реда,
предвиден в § 25“ се заличават;
в) параграф 24 се изменя така:
„§ 24. Собствениците или ползвателите
на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса до или
равна на 3,5 тона, закупили хартиен винетен
стикер, чиято валидност изтича след 1 яну
ари 2019 г., запазват правото си да ползват
п лат ената п ът на м реж а до из т и ча не на
срока на валидност на хартиения винетен
стикер. Собствениците или ползвателите на
пътно превозно средство с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 тона,
зак у пили хартиен винетен стикер, чи ято
валидност изтича след 1 януари 2019 г., запазват правото си да ползват платената пътна
мрежа до изтичане на срока на валидност на
хартиения винетен стикер, но не по-късно
от 15 август 2019 г. включително.“;
г) параграф 25 се изменя така:
„§ 25. За периода от 1 януари 2019 г. до
15 август 2019 г. включително, при установено движение по платената пътна мрежа от
пътно превозно средство с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 тона,
за което не е заплатена винетна такса и за
което не се заплати компенсаторна такса
по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса,
която се дължи за това ползване, по смисъла
на чл. 10а, ал. 2, е седмична винетна такса,
дъл ж има за съответното пътно превозно
средство.“;
д) в § 33 т. 2 се изменя така:
„2. параграф 2, който влиза в сила от
1 януари 2019 г., с изключение на чл. 10а,
ал. 1, 6 и 7, които влизат в сила по отношение на пътните превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над
3,5 тона от 16 август 2019 г.“.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на:
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1. параграф 21, т. 1, буква „в“, която влиза
в сила от 1 март 2019 г.;
2. параграф 4, т. 2 относно чл. 139, ал. 7,
§ 10 относно чл. 167, ал. 3а и § 14, т. 2 относно чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж, които влизат
в сила от 16 август 2019 г.;
3. параграф 14, т. 1 относно чл. 179, ал. 3
по отношение на пътните превозни средства
с обща технически допустима максимална
маса над 3,5 тона, която влиза в сила от
16 август 2019 г.;
4. параграф 8, т. 2, буква „в“, която влиза
в сила от 1 май 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10893
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РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията
по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Валери Мирчев Жаблянов за заместник-председател на Комисията по външна
политика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
11062

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Валери Симеонов Симеонов за
член и заместник-председател на Комисията
по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
11060
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УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Младен Петров Червеняков
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10993

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ралица Трилкова Добрева за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
11061

УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Меглена Иванова ПлугчиеваАлександрова за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Черна
гора със седалище в Подгорица.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10994
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УКАЗ № 295

УКАЗ № 300

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мая Крумова Христова от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Джан Хайджоу – извънреден и пълномощен посланик на Китайската
народна република в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието
на двустранните отношения между Република
България и Китайската народна република.
Издаден в София на 12 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

10995

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Николай Христов Янков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан,
и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Туркменистан със
седалище в Баку, Република Азербайджан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10996

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Михаил Иванов Белчев с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 12 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11075

11076

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на
Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 5 думите „не повече от 10 астрономически часа“ се заменят с „не повече от
20 астрономически часа“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен
или хартиен вид до директора в края на
учебната година. Материалите, становищата
и докладът са част от детското портфолио.
Отчетеният напредък и препоръките от доклада се отразяват в личното образователно
дело на детето.“
2. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „до 80 учебни часа“ се
заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 4 думите „не повече от 30 учебни
часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни
часа“.
3. В чл. 20:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Чрез заниманията по интереси се
подкрепя развитието на ключовите компе-
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тентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и
технологиите и се подпомага професионалното
ориентиране на учениците.
(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното,
граж данското, здравното, екологичното и
интеркултурното възпитание, насърчаването
на иновациите и креативното мислене на
децата и учениците.
(4) Заниманията по интереси се организират
от детските градини, както и от общинските
и държавните училища за учениците от I до
XII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците
със съгласието на родителите, както и със
спецификата на заниманията и с възможностите на детската градина или училището.
(5) Заниманията по интереси може да се
провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл,
секция, отбор и други.“
4. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Заниманията по интереси в
училищата включват провеждане на учебни
часове и изяви на учениците, провеждане
на меж ду инстит у ционални занимани я по
интереси и меж дуинституционални изяви
на учениците, обхванати в тях, посещения
на културно-исторически и природонаучни
обекти, институции, публични и стопански
организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
„Дигитална креативност“, „Природни науки“,
„Математика“, „Технологии“, „Изкуства и
култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин
на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични
направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са
не по-малко от 40 на сто от общия годишен
брой часове за организирани занимания по
интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3, първостепенният
разпоредител с бюджет намалява средствата
за занимания по интереси на съответното
училище с процента на недостига от часове
по посочените в ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на
учениците, обхванати в тях, може да се организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците,
обхванати в тях, съвместно с физически лица
и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления
на заниманията по интереси.
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(7) Външните за училището физически
и юридически лица по ал. 6 провеждат не
по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по
ал. 7 първостепенният разпоредител с бюджет
намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти
от училището или външни за него физически
лица и представители на юридически лица,
включително от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното
тематично направление на заниманията по
интереси, могат да провеждат занимания по
интереси до три часа годишно във или извън
училището в присъствието на ръководителя
на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които
се подпомага професионалното ориентиране
на учениците по отношение на избора на
възможности за обучение и професия, са свързани с посещения на културно-исторически и
природонаучни обекти, институции, публични
и стопански организации на територията на
общината и/или областта.
(12) Заниманията по интереси може да се
провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация
на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие
от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се
провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно
развитие, в музеи, библиотеки, читалища и
бази на други външни организации.
(14) В случаите, когато заниманията по
интереси се изпълняват извън училището, се
спазват съответно разпоредбите на Наредба
№ 10 на министъра на образованието и науката
от 2016 г. за организацията на дейностите в
училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и
бр. 48 и 82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания
с обща цена, инициирани от институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 365
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 103
от 2016 г.).“
5. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Заниманията по интереси
в училищата за съответната учебна година
се избират от учениците със съгласието на
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родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси
до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се
извършва чрез проучване на желанията на
учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща
индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите
и познавателното развитие на ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания
по интереси;
3. съответствието между потребностите
и желанията на у ченика, регистрираните
предложения в информационната система и
възможностите и спецификата на училището.
(3) Юридическите лица, които предлагат
занимания по интереси, се регистрират в
информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни
при регистрацията подлежат на проверка в
съответния публичен регистър – търговски
регистър и регистър на юридическите лица
с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с
нестопанска цел. Проверката се организира
от директора на училището.
(5) Юридическите лица, които предлагат
занимания по интереси, трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва
образователни услуги и/или други образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането или
провеждането на образователни, творчески и
спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да
съответстват на тематичните направления;
4. предлаганите ръководители на занимания
по интереси да са в трудови или облигационни правоотношения с юридическото лице
и да притежават професионален опит и/или
професионална квалификация в областта на
съответното занимание по интереси, да не
извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни доктрини, верски
убеждения или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база в
случаите, когато заниманията по интереси
се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат
занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия
съгласно Закона за физическото възпитание
и спорта или да са членове на лицензирана
спортна федерация.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които предлагат
занимания по интереси като ръководители
на съответните дейности, се регистрират в
информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за регистрация.
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(8) Физическите лица по ал. 7 трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията;
2. да не са лишени от право да упражняват
професия, съответстваща на дейността, която
предлагат;
3. да не извършват дейности, които съдържат
идеологически и/или религиозни доктрини,
верски убеждения и/или нетолерантност;
4. да притежават професионален опит и/
или професионална квалификация, и/или педагогическа правоспособност, съответстваща
на конкретното занимание по интереси, за
което кандидатстват;
5. п редлагани те от тя х занимани я по
интереси да съответстват на тематичните
направления.
(9) Физическите лица, които предлагат
занимания по интереси в областта на спорта,
трябва да са вписани в Националния регистър
на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба
№ 2 на министъра на младежта и спорта от
2017 г. за професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите
кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
(10) От информационната система по ал. 1
на изпълнителите се изключват физически
или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5,
6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице
информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от
общ характер, независимо от реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват
професия, съответстваща на дейността, която
предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения,
които могат да застрашат живота и здравето
на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни
доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.“
6. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Директорът на училището
извършва анализ на съответствието между
потребностите и желанията на учениците и
направените предложения на юридическите
и физическите лица, които са регистрирани в
информационната система, и възможностите
и спецификата на училището, като предлага
на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището
за съответната учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от
директора на училището в срок до 10 октомври
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въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на
родителя за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси
в училището се формират в зависимост от
посоченото първо желание на ученика, като
може да се формират с ученици от различни
класове, както и сборни групи с ученици от
групите за целодневна организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група
за занимания по интереси по първо желание
групите се формират по второ или следващо
желание, без да се надвишава максималният
брой на учениците в групата, определен от
директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от
учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури
участието на посочените в ал. 5 ученици,
първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси
пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са
регистрирани предложения за провеждане на
занимания по интереси, свързани с играта
на шах, и е направен избор от ученици за
включване в такива занимания, в училището
задължително се формира група или групи
за занимания по интереси, свързани с играта
на шах. В случай че не е направен избор от
ученици за участие в занимания по интереси,
свързани с играта на шах, такива занимания
се провеждат в часовете за занимания по
интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.“
7. Създава се чл. 21в:
„Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се
организират със седмичен брой часове и/или
на модулен принцип, който включва средно
не по-малко от два часа седмично по броя
на учебните седмици, съгласно разработен
времеви график от ръководителя на групата
с разпределение на темите.
(2) Часовете за занимания по интереси не
формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се
включи в конкретно занимание, той представя
документ, който удостоверява обстоятелствата
за отсъствието му.
(4) При отсъствието на ръководителя на
групата повече от три часа времевият график
за занимания по интереси се актуализира при
възможност, като се запазва общият брой
часове за дейността.“
8. Създава се чл. 21г:
„Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на
целодневната организация на учебния ден.
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(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на
гру пи за занимани я по интереси, когато
тези занимания се провеждат в рамките на
целодневната организация на учебния ден.“
9. Създава се чл. 21д:
„Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по интереси
за съответната учебна година в съответствие
с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси
включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в
тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“,
„Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора
на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат
в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на постиженията им;
5. меж ду инстит у ционални дейности за
занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището съвместно с родителите и/
или с външни юридически лица организира
най-малко два пъти годишно публични изяви
на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати,
конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения,
способностите на учениците и творческите
резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември
отчет за проведените занимания по интереси.“
10. Създава се чл. 21е:
„Чл. 21е. (1) Общината осъществява обща
програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията
по интереси, в сътрудничество с училища,
центрове за подкрепа за личностно развитие,
които организират занимания по интереси,
други общини, регионалните управления на
образованието и други институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително
състезания, концерти и други, с учениците,
които участват в заниманията по интереси,
от две и повече училища на територията на
общината и/или областта;
2. организиране и провеждане на посещения
на културно-исторически и природонаучни
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обекти, музеи, библиотеки и други институции,
публични и стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания
по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на
невъзможност на училището да организира
и да провежда такива занимания, дейности
и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската
програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и
се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 7 и чл. 21б, ал. 5;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2 и
чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2018 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 5 думите „до 80 учебни часа“ се
заменят с „от 60 до 120 учебни часа“;
б) в ал. 7 думите „не повече от 30 учебни
часа“ се заменят с „не повече от 80 учебни
часа“.
12. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „не повече от 30 учебни часа“
се заменят с „не по-малко от 30 учебни часа“;
б) в ал. 2 думите „въз основа на доклади
на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от образователния
процес“ се заменят с „по предложение на
координатора по чл. 7“.
13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане
на кариерното ориентиране на учениците
се осъществяват въз основа на програми за
кариерно развитие и мобилност, програми
за образователно развитие и мобилност и
програми за личностно и социално развитие
на базата на проучване на местните условия
и координация с институции в системата на
професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 1 се осъществяват
от кариерни консултанти.“
14. Създава се чл. 35б:
„Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно
ориентиране на учениците от всички видове
и степени училища за областта, подпомагат
методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на
кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.
(2) Кариерните консултанти изпълняват
програма за обучение по кариерно ориенти-
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ране на учениците във връзка с прехода им
от една образователна степен към друга и
към пазара на труда.“
15. Създава се чл. 35в:
„Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б, като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в
училищното образование;
б) институциите в системата на средното
и висшето образование по териториален признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара
на труда по данни на регионалните служби
по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и
диагностична работа с учениците от всички
степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на
познавателните и професионалните интереси
и нагласите и мотивацията за професионална
реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на
образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно
развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за
решаване на вътрешни конфликти, свързани
с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на
умения за избор на образование и/или на
професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по
кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за
кариерно ориентиране на учениците.“
16. В чл. 48, ал. 4 думите „по чл. 20“ се
заменят с „по чл. 20, ал. 1“.
17. В чл. 59, ал. 1 думата „планирана“ се
заличава.
18. В чл. 65, ал. 5 думите „докладва за“
се заменят с „представи обстоятелствата,
свързани с“.
19. В чл. 128:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи
не по-малко от три пъти през учебната година – в началото на учебната година и в края
на първия и на втория учебен срок. Родителят
се запознава с датите на срещите.“;
б) в ал. 6 думите „извън определения график“ се заменят с „извънредно“;
в) в ал. 9 след думата „протокол“ се добавя
„в хартиен или електронен вид“.
20. В чл. 129, ал. 2, т. 10 след думата „доклади“ се добавя „в електронен вид“.
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21. В чл. 135, ал. 2 след думата „доклад“
се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
22. В чл. 136, ал. 2 след думата „доклад“
се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
23. В чл. 137, ал. 2 след думата „доклад“
се добавя „в хартиен и/или електронен вид“.
24. В чл. 140:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) в ал. 3 след думите „издадено от друг
регионален център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование“ се добавя
„справка за резултатите от обучението за
първия учебен срок“ и се поставя запетая.
25. В чл. 142:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа
преценка на индивидуалните потребности,
личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности
от професии и насочването му в подходящ
профил, съответно специалност от професия,
съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 и 4 думите „становището по ал. 2“
се заменят съответно със „становището по
чл. 140, ал. 1“.
26. Наименованието на досегашната „Глава
четвърта „Индивидуални учебни планове и
индивидуални учебни програми на ученици
със специални образователни потребности
и на ученици с изявени дарби“ се заменя с
„Глава пета „Индивидуални учебни планове
и индивидуални учебни програми на ученици
със специални образователни потребности и
на ученици с изявени дарби“.
27. Наименованието на досегашната „Глава
пета „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на
ученици със сензорни увреждания“ се заменя
с „Глава шеста „Обучение на деца и ученици
със специални образователни потребности в
специалните училища за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания“.
28. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „краткосрочни“ се добавя „петдневни“.
29. Наименованието на досегашната „Глава шеста „Условия и ред за организиране на
обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности в паралелки и групи в центровете за специална образователна
подкрепа“ се заменя с „Глава седма „Условия
и ред за организиране на обучението на деца
и ученици със специални образователни потребности в паралелки и групи в центровете
за специална образователна подкрепа“.
30. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя
информация за здравословното състояние на
детето или ученика и за проведени медицински
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изследвания и консултации и да осъществява
взаимодействие с медицинския специалист
в здравния кабинет в центъра за специална
образователна подкрепа.“
31. В чл. 186, ал. 1 след думите „индивидуалните учебни планове“ се поставя запетая
и се добавя „от дейностите на групите за
занимания по интереси“.
32. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в рамките на цял
ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа
за личностно развитие на учениците се осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от
I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин
ден – за учениците след VII клас.“
33. В чл. 192:
а) в ал. 6 думите „завършил VІІ или Х клас“
се заменят със „завършил VІІ, Х или XII клас“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) До 5 дни от края на втория учебен
срок на учебната година доклад-оценката по
ал. 6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване
на удостоверение за завършен VІІ, Х или
XII клас. Удостоверението за завършен VІІ или
Х клас дава право на ученика да продължи
обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и
на професионално обучение. Удостоверението
за завършен XII клас дава право на ученика
на професионално обучение.“
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания
за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 89 от 2016 г.), в чл. 11 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Преди провеж дането на тек у щата
педа гог и ческа п ра к т ика обу ча ващ и т е се
задължително предоставят информация в
електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професия
въз основа на придобитата професионална
квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно
развитие като педагогически специалист.
(4) Информацията по ал. 3 се използва за
изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.“
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§ 3. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от
2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2018 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, средствата се използват за
предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително хранене) в
зависимост от подадената заявка от детската
градина, училището или центъра за специална
образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява
20 на сто от енергийното съдържание на храната за деня на съответната възрастова група
и се предоставя сутрин до 9,00 часа.
(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10 – 15 на
сто от енергийното съдържание на храната
за деня за съответната възрастова група и се
предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата
от подготвителните групи в държавните и в
общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след
обяд за учениците от I до IV клас в държавните
и в общинските училища и в центровете за
специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната
детска градина за децата от задължителното
предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното
предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за специална
образователна подкрепа, както и на учениците
от I до IV клас се осигурява в съответствие с
изискванията на Наредба № 37 на министъра на
здравеопазването от 2009 г. за здравословното
хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.),
на Наредба № 6 на министъра на здравеопазването от 2011 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 3 до 7 години в детски
заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба
№ 9 на министъра на земеделието и храните от
2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията
на училищата и на детските заведения, както
и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ,
бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.,
бр. 85 от 2015 г. и бр. 81 от 2018 г.; Решение
№ 2308 на Върховния административен съд
от 21.02.2018 г. по а.д. № 927 от 2017 г. – ДВ,
бр. 93 от 2018 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение
за вида на предлаганата закуска – основна
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закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), след проучване на мнението
на родителите и при отчитане на мнението на
обществения съвет.“
2. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се
предоставят целеви средства за занимания
по интереси, организирани от държавните
и общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изява на
дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
първостепенните разпоредители с бюджет въз
основа на нормативи за занимания по интереси
за институция и за ученик в дневна форма или
в дуална система на обучение, определени с
акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО, като броят на
учениците се определя по данни от НЕИСПУО
към 1 януари на текущата година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят, както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по
интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по
броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от
средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране
на изяви, включително състезания, концерти и
други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката,
министърът на културата и министърът на
младежта и спорта разпределят пълния размер
на получените от държавния бюджет средства
за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите
за занимания по интереси на институция и на
ученик в дневна форма или в дуална система
на обучение.“
3. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси,
за външни изпълнители, за закупуване на
материали, за абонамент за специализирана
литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни
обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти
от училището са съгласно определените във
вътрешните правила размери за работната
заплата.
(3) Разходите за посещения на културни,
исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт
не могат да надвишават 10 на сто от размера
на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се в
бюджета на училището за следващата година
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и се разходват само за дейности за занимания
по интереси.
(5) При установяването на увеличаващ се
преходен остатък по бюджета на училището за
сметка на неусвоени средства за занимания по
интереси за период три последователни години
финансирането на заниманията по интереси за
училището се преустановява до усвояването на
реализирания преходен остатък. Директорът
на училището представя на първостепенния
разпоредител с бюджет подробен анализ за
неизпълнението на програмите за занимания
по интереси по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително останалите в преходен остатък средства
по ал. 4, училищата не могат да финансират
дейности за занимания по интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и
програми.“
4. Създава се чл. 16в:
„Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а,
ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата
средства за неизпълнение на изисквания за
организиране и провеждане на занимания по
интереси съгласно държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование,
първостепенните разпоредители с бюджет,
финансиращи общински училища, могат да
извършват разходи за транспорт, наем на зали
и оборудване за провеждане на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края
на годината се възстановяват в централния
бюджет.
(3) Със средствата по чл. 16а не може да
се финансират дейностите за занимания по
интереси, утвърдени в годишната програма
по чл. 17, ал. 1 на центровете за подкрепа за
личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката,
министърът на културата и министърът на
младежта и спорта разпределят намалените
от училищата средства за неизпълнение на
изисквания за организиране и провеждане на
занимания по интереси съгласно държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование между останалите финансирани от
тях училища въз основа на броя на учениците
за провеждане на изяви и дейности.“
5. В чл. 52а се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато детската градина или
училището не може да осигури изпълнението
на дейността по ал. 1, се допуска възлагането
є на външни изпълнители, като средствата
се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните
дейности.“
6. В чл. 52б:
а) в ал. 1 думите „децата и учениците в
основната степен на образование и в които
броят на записаните деца в детската градина
или на учениците в основната степен на обра-

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

зование в училището е не по-малко от 15“ се
заменят с „децата и учениците и в които броят
на записаните деца в детската градина или на
учениците в училището е не по-малко от 15“;
б) в ал. 3 думите „в основната степен на
образование“ се заличават.
7. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) В случаите, когато броят на
децата в яслените групи в детските градини,
изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е
по-малък от 12, максималният брой на децата
в яслените групи може да бъде завишен над
максималния по приложение № 7 или над
определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.
(2) Завишаването на броя на децата по
ал. 1 се извършва след решение на общинския
съвет и при условие че са спазени здравните
изисквания към детските ясли, определени с
наредба на министъра на здравеопазването,
и изискванията на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие.
(3) Решението на общинския съвет по ал. 2
се взема за период една учебна година само
в общини с недостиг на места в яслите и в
яслените групи в детските градини.“
8. В чл. 61, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „съгласувано с началника на
регионалното управление на образованието“.
9. В чл. 63:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 са изменят така:
„2. две паралелки – при минимален брой
13 ученици – за паралелките в класовете от
началния етап на основното образование, и
15 ученици – за паралелките в класовете от
прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи
и на втори гимназиален етап на средното
образование;
3. три паралелки – при минимален брой
17 ученици – за паралелките в класовете от
началния етап на основното образование, и
20 ученици – за паралелките в класовете от
прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием и при държавните спортни училища, както и на първи
и на втори гимназиален етап на средното
образование.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „но не по-малък от 9 в паралелки за
придобиване на квалификация по защитените
от държавата специалности от професии и не
по-малък от 12 в паралелки по специалности
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.“
10. В чл. 69, ал. 4 накрая се добавя „и след
съгласуване с финансиращия орган“.
11. Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
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„ Приложение № 1в

към чл. 14, ал. 1

Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини
и училищата и на учениците от І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I
Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина: ......................................................................................
Име на директора: .........................................................................................................................................
Част II
Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска:
а) основна ....................................................................................................................................................
б) подкрепителна (подкрепително хранене) ..........................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния ден .
.................................................................................................................................................................................
Част IIІ
Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по част II

Подготвителни групи I – IV клас, в т.ч.: I клас II клас III клас IV клас

Дейност по т. 1, буква „а“
Дейност по т. 1, буква „б“
Дейност по т. 2

“

12. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:

„ Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3

Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според
групата за финансиране
Размер на финансирането за едно дете Размер на финансирането за ученик в
Група за финансиране в детска градина и ученик в основната I и II гимназиален етап в дневна форма
на дет ската г ра дина образователна степен в училищата в
и в дуална система на обучение
или училището
дневна форма на обучение
(левове на ученик)
(левове на дете/ученик)
1-ва

40

20

2-ра

80

40

3-та

120

60

4-та

160

80

5-а

200

100

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Дейностите по чл. 21а, ал. 1, чл. 21б, ал. 2 и чл. 21д, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2018 – 2019 г. се извършват в срок до един месец от влизането
в сила на постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10989
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2018 г. в общ размер 5 646 505 лв. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в
сила съдебни решения за отменени финансови
корекции, разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. – 35 883 лв.;
2. по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. – 1 416 490 лв.;
3. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г. – 2 376 963 лв.;
4. по бюд жета на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2018 г. – 961 123 лв.;
5. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. – 856 046 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Административно обслужване, медицинска
и психологическа експертиза“ по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
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Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Ефективна администрация и координация“
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 7. Когато плащанията по влезли в сила
съдебни решения за отменени финансови корекции са към бюджетни организации, могат
да се извършат промени по реда на чл. 110,
ал. 4 и ал. 6 и/или чл. 112, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 8. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите, министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министърът на регионалното
развитие и благоустройството да извършат
съответните промени по бюджетите си за
2018 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, министъра на икономиката, министъра
на околната среда и водите, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11034

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 731 437 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, предназначени за:
1. финансово осигуряване на дейности
по национални програми „Осигуряване на
съвременна образователна среда“, „Заедно за
всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без
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свободен час“, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието – 585 404 лв.;
2. допълнително финансиране за издръжка
на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии
и по специалности от професии, за които е
налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда – 135 358 лв.;
3. допълнително финансиране за новите
защитени детски градини и училища, одобрени
с Решение № 829 на Министерския съвет от
2018 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в
Република България – 10 675 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2018 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 и 3 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 239 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
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за финансово осигуряване на дейности по
национални програми „Развитие на системата
на предучилищното образование“, „Заедно за
всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени
с решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (ДВ, бр. 94
от 2018 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. На реда за Община Велико Търново в
колона 4 числото „4 110“ се заличава, а в колона 6 числото „32 438“ се заменя с „28 328“.
2. На реда за Община Свищов в колона 4 се
добавя числото „4 110“, а в колона 6 числото
„11 476“ се заменя с „15 586“.
3. На реда за Община Ловеч в колона 4
числото „903“ се заличава, а в колона 6 числото „9 683“ се заменя с „8 780“.
4. На реда за Община Луковит в колона 4
се добавя числото „903“, а в колона 6 числото
„5 040“ се заменя с „5 943“.
§ 2. В Постановление № 249 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за
подкрепа за личностно развитие и центрове
за специална образователна подкрепа (ДВ,
бр. 97 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „3 849 701“ се
заменя с „3 850 729“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на реда за Община Нова Загора в колона
2 числото „13 424“ се заменя с „14 452“ и в
колона 4 числото „35 424“ се заменя с „36 452“;
б) на ред „Всичко общини“ в колона 2
числото „2 038 701“ се заменя с „2 039 729“
и в колона 4 числото „3 849 701“ се заменя
с „3 850 729“.
§ 3. В Постановление № 260 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия (ДВ,
бр. 100 от 2018 г.) в чл. 1, ал. 1, т. 6 буква „а“
се изменя така:
„а) трансфер за Българската академия на
науките – гр. София, за неотложни ремонтни
работи на сграда вследствие на увреждане от
силен вятър – 33 196 лв.;“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона
за публичните финанси, т. 3 от Решение
№ 271 на Министерск и я съвет от 2018 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието, чл. 9 и 10 от
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По с т а нов лен ие № 111 на М и н ис т ер ск и я
съвет от 2018 г. за приемане на Списък със
защитените от държавата специалности от
професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.) и чл. 3 и 4
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на критерии за
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определяне на защитените детски градини
и защитените училища и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 31 от 2018 г.).
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила на
13 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери
Област/
община

НП „Осигуря- НП „ЗаНП
НП „Без свобоСредства за Допълване на съвре- едно за „Обучеден час“
защитени
нителни
менна образо- всяко
ние за
специалносредМодул
Модул
вателна среда“
дете“
ИТ касти или по
ства за
„Без
„Без
Модул „МоМодул
риера“
които е назащисвобо- свободен
дернизиране
„Екипи
лице очакван
тени
ден час
час в
на системата
за обнедостиг от
детски
в учи- детската
на професиохват“
специалисти градини
лище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Общо

Област Благоевград
Банско

74

74

Благоевград

2 396

2 396

Гоце Делчев

3 730

3 730

Гърмен

133

133

Петрич

834

826

Разлог

1 660
1 167

Сандански

1 167

2 380

2 380

570

570

Симитли

3 280

3 280

Хаджидимово

1 798

1 798

278

278

938

1 018

Сатовча

Якоруда
Област Бургас
Айтос

80

Бургас
Камено

62 000

10 590

80

Карнобат

120

5 636

78 346
80

435

435

Несебър

270

Поморие

60

270

Руен

70

Созопол

71

Средец

75

75

Сунгурларе

50

50

758

818
70

105

176

Област Варна
Аксаково

1 561

1 561

БРОЙ 105
Област/
община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

НП
НП „Без свобоСредства за ДопълНП „Осигуря- НП „Заден час“
защитени
нителни
ване на съвре- едно за „Обучение за
специалносредменна образо- всяко
Модул
Модул
дете“
ИТ касти или по
ства за
вателна среда“
„Без
„Без
Модул
риера“
които е назащиМодул „Мосвобо- свободен
„Екипи
лице очакван
тени
дернизиране
ден час
час в
за обнедостиг от
детски
на системата
в учи- детската
хват“
специалисти градини
на професиолище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Белослав

3 004

Бяла

3 004
803

Варна

20 003

476

2 335

Общо

803
22 814

Вълчи дол

1 001

1 001

Долни чифлик

1 019

1 019

Дългопол
Провадия

1 793
29 397

1 793

773

Суворово

2 355

32 525

772

772

Велико
Търново

7 992

7 992

Горна
Оряховица

1 388

1 388

Област Велико Търново

Лясковец

681

1 019

1 700

Павликени

746

3 830

4 576

Полски
Тръмбеш

248

248

1 794

1 794

Свищов
Стражица

579

1 816

2 395

2 726

2 726

Област Видин
Белоградчик
Видин

630

Димово
Кула
Ново село

630

205

205

25

25

247

247

Област Враца
Борован

367

367

Бяла Слатина

360

360

Враца

6 745

7 511

4 617

18 873

Козлодуй

1 038

1 038

Криводол

207

207

Мездра
Мизия
Оряхово
Роман

2 878

7 585

10 463

166

166

1 080

1 080

308

308

Област Габрово
Габрово

300

Дряново
Севлиево

300
765

1 283

765
1 283

С Т Р.
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НП
НП „Без свобоСредства за ДопълНП „Осигуря- НП „Заден час“
защитени
нителни
ване на съвре- едно за „Обучение за
специалносредменна образо- всяко
Модул
Модул
дете“
ИТ касти или по
ства за
вателна среда“
„Без
„Без
Модул
риера“
които е назащиМодул „Мосвобо- свободен
„Екипи
лице очакван
тени
дернизиране
ден час
час в
за обнедостиг от
детски
на системата
в учи- детската
хват“
специалисти градини
на професиолище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Трявна

1 511

Общо

1 511

Област Добрич
Балчик
Генерал
Тошево

80
90

Добрич

80

526
6 677

1 742
439

Добричка

2 358
7 116

2 088

2 088

Каварна

443

443

Тервел

300

300

Шабла

210

210

Област Кърджали
Кирково

138

Кърджали
Черноочене

240

3 298

3 676

6 332

2 261

8 593

126

126

Област Кюстендил
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил

275
2 657

2 039

135
2 993

275
4 696
135

2 384

5 377

Невестино

120

120

Сапарева баня

812

812

1 200

1 200

Област Ловеч
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян

510

1 655

1 655

1 038

1 548

1 425

1 425

Ябланица

3 096

3 096

Област Монтана
Вършец
Лом
Монтана

836

836

68

68

2 877

2 877

578

578

Област Пазарджик
Белово
Велинград

2 518

Пазарджик

6 359

Панагюрище
Пещера
Ракитово

1 780
1 130

4 298
7 489

725

725
57

1 890

1 947

2 818

2 818
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Област/
община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

НП
НП „Без свобоСредства за ДопълНП „Осигуря- НП „Заден час“
защитени
нителни
ване на съвре- едно за „Обучение за
специалносредменна образо- всяко
Модул
Модул
дете“
ИТ касти или по
ства за
вателна среда“
„Без
„Без
Модул
риера“
които е назащиМодул „Мосвобо- свободен
„Екипи
лице очакван
тени
дернизиране
ден час
час в
за обнедостиг от
детски
на системата
в учи- детската
хват“
специалисти градини
на професиолище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Септември

1 104

Стрелча

4 319

Общо

5 423

90

90

Област Перник
Брезник

255

Ковачевци

917

1 172

1 375

1 375

Перник

4 314

4 314

Радомир

1 395

1 395

285

336

Област Плевен
Белене

51

Гулянци

1 337

1 337

Долна
Митрополия

376

376

Долни Дъбник

726

726

Левски

983

983

Плевен

6 294

Червен бряг
Кнежа

12

1 792

3 199

11 285

916

916

818

830

789

789

Област Пловдив
Асеновград
Брезово

311

Калояново

880

311
1 213

2 093

Карлово

4 844

4 844

Кричим

608

608

Лъки

3 742

„Марица“
Пловдив

43
18 949

353
127 500

18 840

3 742
396

855

5 615

171 759

3 189

5 222

Първомай

1 293

Раковски

2 033

„Родопи“

848

848

1 067

1 067

Садово
Стамболийски

500

1 293

105

605

Съединение

353

353

Сопот

607

607

Кубрат

998

998

Лозница

569

569

1 163

1 163

503

503

Област Разград

Разград
Цар Калоян

С Т Р.
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НП
НП „Без свобоСредства за ДопълНП „Осигуря- НП „Заден час“
защитени
нителни
ване на съвре- едно за „Обучение за
специалносредменна образо- всяко
Модул
Модул
дете“
ИТ касти или по
ства за
вателна среда“
„Без
„Без
Модул
риера“
които е назащиМодул „Мосвобо- свободен
„Екипи
лице очакван
тени
дернизиране
ден час
час в
за обнедостиг от
детски
на системата
в учи- детската
хват“
специалисти градини
на професиолище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Общо

Област Русе
Ветово

154

2 335

Две могили

2 489
1 191

Иваново

150

Русе

11 822

326

1 191
150

2 187

1 375

15 710

Област Силистра
Главиница

73

73

Кайнарджа
Силистра
Ситово

2 936

2 726

2 726

1 742

4 678

80

80

615

615

Област Сливен
Котел
Нова Загора

1 177

2 726

3 903

Сливен

6 542

135

6 677

Твърдица

2 008

675

2 683

Област Смолян
Борино

1 439

1 439

Девин

829

829

Мадан

1 014

1 014

Неделино

252

252

Рудозем

854

854

Смолян

3 908

Чепеларе

1 558

225

5 466
225

Област София
Столична

48 203

1 022

2 039

51 264

2 606

3 027

Софийска област
Горна Малина

421

Долна баня

871

871

2 625

2 625

1 004

2 448

3 452

188

1 224

1 412

1 316

1 316

Елин Пелин
Етрополе
Златица
Костенец
Пирдоп

30

30

Правец

1 185

1 185

Самоков

1 142

1 142

Своге

248

248

Сливница

645

Челопеч

427

5 235

5 880
427
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Област/
община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

НП
НП „Без свобоСредства за ДопълНП „Осигуря- НП „Заден час“
защитени
нителни
ване на съвре- едно за „Обучение за
специалносредменна образо- всяко
Модул
Модул
дете“
ИТ касти или по
ства за
вателна среда“
„Без
„Без
Модул
риера“
които е назащиМодул „Мосвобо- свободен
„Екипи
лице очакван
тени
дернизиране
ден час
час в
за обнедостиг от
детски
на системата
в учи- детската
хват“
специалисти градини
на професиолище“ градина“
налното обрана пазара на и учизование“
труда
лища

Общо

Област Стара Загора
Казанлък

4 516

60

4 576

Мъглиж

129

Николаево

398

2 335

2 733

Опан

599

2 307

2 906

Павел баня

540

540

230

660

890

Стара Загора

331

9 544

Чирпан

136

2 475

Раднево

129

1 831

11 706
1 167

3 778

Област Търговище
Антоново

40

293

333

Омуртаг

60

1 364

1 424

15

15

Опака
Попово

1 010

1 010

Търговище

7 732

7 732

Област Хасково
Димитровград

2 479

2 191

4 670

Любимец

3 189

3 189

Маджарово

2 726

2 726

Свиленград

960

960

Симеоновград

270

270

Тополовград

318

Харманли

379

1 121

Хасково

105

5 052

143

432

4 152

4 470
1 500

403

5 079

10 639

Област Шумен
Венец
Каспичан
Никола
Козлево

245

Нови пазар

575

607

2 584

3 191

376

2 409

3 030

377

Хитрино

377

279

Шумен

223

6 208

279
133

6 564

Област Ямбол
Елхово

90

90

Стралджа

900

900

„Тунджа“

217

217

Ямбол
ОБЩО:
11035

55 091

40

5 019

990

4 198

189 500 318 344

18 271

6 049
135 358

10 675

731 437

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 33 443 000 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. за
строително-ремонтни дейности и доставка
на медицинска апаратура.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“, в
т.ч. по бюджетни програми „Административно
осигуряване, инфраструктура и управление
на риска“ – с 23 482 000 лв., и „Медицинско
осигуряване“ – с 9 961 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 58 803 664 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2018 г.
за поддръжка и ремонт на авиационна тех-

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

ника и комуникационни, информационни и
навигационни системи от състава на Военновъздушните сили на Българската армия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използване
на въоръжените сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11037

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 21 232 080 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2018 г.
за изграждане на полеви апаратни за привързване на полевата ком у никационна и
информационна система към Стационарната
комуникационна система на Българската
арм и я – „С т ра н д ж а-2“, и за дос та вк а на
мобилни и ръчни абонатски терминали от
Система „Автоматизирана мрежа за свръзка
с подвижни обекти“ по стандарт TETR A.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2018 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използване
на въоръжените сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11038

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 130 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване
изпълнението на мерки за предотвратяване
появата на Африканска чума по свинете в
Република България (обн., ДВ, бр. 57 от
2018 г.; доп., бр. 79 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „119 600“ се заменя с
„45 000“.
2. В т. 2 числото „2 234 400“ се заменя с
„3 378 000“.
3. В т. 3 числото „2 046 000“ се заменя с
„977 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11039
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за
2018 г., както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
„Политика в област та на устойчивото и
конкурентоспособно енергийно развитие“,
бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО
и ИЕЯС“, в т. ч. по показател „Персонал“
с 69 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „А дминистрация“, в т. ч.
по показател „Персонал“ с 69 000 лв.
Чл. 2. Министърът на енергетиката да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2018 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2018 г. в общ размер
6 693 500 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Националната служба
за охрана за изплащане на дължими обезщетения по Закона за Националната служба
за охрана – 1 700 000 лв.;
2. по бюджета на Националния статистически институт за обезпечаване на направените разходи във връзка с дейностите по
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Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. – 148 500 лв.;
3. по бюд же т а на Държ а вна а г ен ц и я
„Разузнаване“ за издръжка на задграничната
дейност на агенцията – 1 000 000 лв.;
4. по бюджета на Комисията за защита от
дискриминация за осигуряване на достъпна
архитект у рна среда за хората с у вреж дания в регионалните офиси на комисията и
за откриването на нови регионални офиси – 125 000 лв.;
5. трансфери за други целеви разходи по
бюджета на Община „Марица“ за обект „Реконструкция на пътно кръстовище – Пътна
връзка „Пловдив – АМ „Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за с. Радиново и Промишленотърговска зона „Марица“, община „Марица“,
област Пловдив“ – 3 720 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 и 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2018 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 3, 4 и 5 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат показателите по чл. 34, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на информационно-аналитичното
обезпечаване на държавното ръководство,
подпомагащо процеса на вземане на решения
с цел защита на националната сигурност и
интересите на Република България“, бюджетна програма „Разузнаване“ по бюджета на
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2018 г.
и показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да
се увеличат показателите по чл. 29, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 5. Началникът на Националната служба за охрана, председателят на Националния
статистически институт, председателят на
Държавна агенция „Разузнаване“ и председателят на Комисията за защита от дискриминация да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2018 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Община
„Марица“ с централния бюджет за 2018 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
§ 2. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
(ДВ, бр. 67 от 2018 г.; изм., бр. 84 от 2018 г.)
в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 62 думата „Рехабилитация“ се заменя с „Ремонт“.
2. Точка 80 се изменя така:
„80. по бюджета на Община Симеоновград – 820 000 лв.: за проект „Рехабилитация на ул. Стефан Стамболов и подмяна
на ВиК мрежа“ – 670 000 лв., и за обект
„Реконструкция на второстепенна улица и
благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I, кв. 47 по плана за регулация
на Симеоновград“ – 150 000 лв.“
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на началника на Националната служба за охрана, председателя на Националния
статистически институт, председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, председателя
на Комисията за защита от дискриминация
и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи за 2018 г. за дейности,
свързани с издаването на българските лични
документи – 7 000 000 лв., които да се осигурят за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2018 г.
(2) За неотложни разходи, свързани с текущата издръжка, да се осигурят 23 000 000 лв.
по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за сметка на трансферите
между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (+/-), одобрени с чл. 12,
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ал. 1, раздел III, т. 2 от Закона за държавния
бюджета на Република България за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумите по чл. 1 да се увеличат разходите по политики и бюджетни
програми на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г., както следва:
1. „Поли т ика в област та на п ро т иво действието на престъпността и опазването
на общест вени я ред“, бюд жет на п рог рама „Про т и водейс т вие на п рес т ъп нос т та,
опазва не на общес т вен и я ред и п ревенция“ – 12 000 000 лв.;
2. „Политика в област та на защитата
на границите и контрол на миграционните
процеси“, бюд жетна прог рама „Граничен
конт рол, ох рана на държавната г раница,
рег улиране и контрол на миграционните
процеси“ – 2 000 000 лв.;
3. „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 2 500 000 лв.;
4. „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“ – 13 500 000 лв.,
разпределени както следва:
а) бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ – 11 000 000 лв.;
б) бюджетна програма „Медицинско обслужване“ – 1 000 000 лв.;
в) бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ – 1 500 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11042
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г. в размер 1 900 000 лв. за
покриване на недостига при изплащане на
командировъчните средства на дългосрочно
командированите служители в задграничните
представителства на Република България и
за обезпечаване на актуална софтуерна поддръжка на програмно осигуряване (софтуерни
лицензи) на инфраструктурата, базирана на
платформи на IBM, за нуждите на Националната визова информационна система и
на визовата дейност в консулските служби
на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. по „Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба“, в т.ч. по бюджетни
програми „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ – 1 300 000 лв., и „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ – 600 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11043
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика за интегрирано развитие на
регионите, ефективно и ефикасно използване
на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване
качеството на жизнената среда“ с 843 964 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ с 512 300 лв.,
както следва:
аа) намалява бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите
инструменти за регионално и местно развитие
и териториално сътрудничество“ с 822 264 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ с 512 300 лв.;
бб) намалява бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“ с 21 700 лв.;
б) „Политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез усъвършенстване
на информационните системи на кадастъра и
имотния регистър, подобряване качеството на
превантивния и текущ контрол в строителството
и на строителните продукти“ с 2 369 236 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ с 11 100 лв.,
както следва:
аа) намалява бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните
продукти и инвестиционния процес в строителството“ с 419 236 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ с 11 100 лв.;
бб) намалява бюджетна програма „Геодезия,
картография и кадастър“ с 1 950 000 лв.;
в) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 1 166 000 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ с 432 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика за поддържане, модернизация
и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната
достъпност и интегрираното управление на
водните ресурси и геозащита“ с 3 724 600 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ с 300 800 лв.,
както следва:
аа) увеличава бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство,
геозащита, водоснабдяване и канализация“ с
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3 724 600 лв., в т.ч. по показател „Персонал“
с 300 800 лв.;
б) други бюджетни програми с 654 600 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ с 654 600 лв.,
както следва:
аа) увеличава бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост,
държавното участие в търговските дружества и
държавни предприятия и развитие на публичночастното партньорство и концесионирането“
с 82 800 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ с
82 800 лв.;
бб) увеличава бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ с 571 800 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ с 571 800 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11044

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 226 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2018 г. (ДВ, бр. 88 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В заглавието думите „допълнителни
разходи“ се заменят с „промени“, а накрая
се добавя „във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2018 г. за допълнителни плащания в частта
на финанси рането на бюд жет ното са л до
за сметка на централния бюджет в размер
3 663 000 лв. за увеличаване на капитала на
„Национална спортна база“ – ЕАД.“
§ 3. Член 2 се отменя.
§ 4. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 1“.
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Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила на
12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11045

ВЕСТНИК
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.,
както следва:
1. увеличаване на утвърдените разходи
по „Политика в областта на транспорта“ с
426 352 лв. по програми:
а) увеличаване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“ с 598 945 лв.,
в т.ч. показател „Персонал“ със 129 000 лв.;
б) намаляване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Търсене и спасяване във
водния и въздушния транспорт“ с 230 000 лв.;
в) увеличаване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ с 57 407 лв., в т.ч. показател
„Персонал“ с 57 407 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на съобщенията и информационните технологии“, бюджетна програма
„Развитие на съобщенията и информационните технологии“, с 355 515 лв., в т.ч. показател
„Персонал“ с 86 506 лв.;
3. намаляване на утвърдените разходи по
програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ със
781 867 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 272
913 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2018 г., като уведоми за това министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
в размер 157 998 422 лв. за изпълнение на
пътни инфраструктурни проекти, разпределени по обекти съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила на 12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Раздел А
№
по
ред
1.

2.

3.

Програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Сума (лв.)

Разплащане на СМР и строителен надзор за обект „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и „Реконструкция
на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от
км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10
до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“

4 789 949,00

Разплащане на СМР за обект „Изпълнение на строително-монтажни
работи на обект „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на
А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580,
нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ
20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на
„СК АТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа
при км 212+120“

6 833 266,00

Лот 6 Път ІІ-86 Пловдив – Асеновград, от км 14+860 до км 25+150, с
обща дължина 10,290 км, област Пловдив

1 203 498,00

Всичко за раздел А:

12 826 713,00

Раздел Б
4.

Програма „Поддържане на пътна инфраструктура“

а)

ІІІ-10 08 „/ І-1/ – Мик рево – Раздол – К лепа ло – г раница Реп ублика
Македония“ от км 0+000 до км 22+062,82

Сума (лв.)

б)

Път III-405 Добромирка – Павликени – Свищов, км 26+089 до км 46+089

5 757 410

в)

Път III-504 Самоводене – Обединение, км 0+000 до км 26+114

9 926 342

г)

Превантивен ремонт на път III-702 (Пристое – Къпиновци – Лъвино –
II-23) от км 2+000 до км 22+125

д)

Път I-5 Русе – Велико Търново, км 6+630 до км 44+800

6 543 807

е)

Път II-54 гара Бяла – Ценово – Караманово, от км 0+000 до км 13+100

6 094 513

ж)

Път ІІІ-701 (о.п. Дулово – о.п. Шумен) Секулово – Тодор Икономово – Нови пазар – (о.п. Шумен – о.п. Девня) от км 0+000 до км 12+300

7 379 543

з)

Път III-5102 „Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец
(Преслав – о.п. Търговище)“ от км 7+330 до км 28+825

9 831 898

и)

Автомагистрала „Тракия“ от км 134+604 до км 156+354

16 866 943

к)

Текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура

59 641 405

11 000 000

12 129 848

Всичко за раздел Б:

145 171 709

ОБЩО Раздел А + Раздел Б:

157 998 422

11047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 293 на
Министерския съвет от 2016 г. за изменение и
допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители (обн., ДВ, бр. 90
от 2016 г.; попр., бр. 99 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби са правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „1 януари 2019 г.“ се
заменят с „1 януари 2021 г.“.
2. В ал. 2 думите „31 декември 2018 г.“ се
заменят с „31 декември 2020 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

11053
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2018 г. за
изграждане на Автомагистрала „Хемус“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
в размер до 1 349 856 000 лв. за изграждане
на Автомагистрала „Хемус“: участък 1 от км
87+800 до км 103+060, включително пътен
възел „Дерманци“, участък 2 от края на пътен
възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до
пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен
възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260,
участък 3 от края на пътен възел „Каленик“
(пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път
ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, от
км 122+260 до км 139+340, участък 4 от края на
пътен възел „Плевен“ (пресичане с път II-35) до
път III-301, включително пътен възел „Летница“,
от км 139+340 до км 166+144,09, участък 5 от
края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път
III-301) до път III-303, включително пътен възел,
от км 166+144,09 до км 189+344, и участък 6
от края на пътен възел на път III-303 до
п ът I-5, в к л юч и т е л н о п ът е н в ъ з е л , о т
км 189+344 до км 222+000.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния
бюджет и чрез преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2018 г. Икономията по този показател не може
да се използва за поемането на ангажименти
за разходи за други цели.
(5) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Сумата по ал. 1 се превежда от бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. по отделно открита негова банкова сметка за чужди средства
за изплащане на задълженията по изграждане
на посочените в чл. 1, ал. 1 участъци от Автомагистрала „Хемус“ и се отразява като разход
за 2018 г. по съответната област на политика
и бюджетна програма по ал. 3.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила на 12 декември 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11054

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Класификатор на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Класификатор на
длъжностите на военнослужещите в Мини
стерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 2. В Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и военните формирования от
Българската армия да се извършат организационно-щатни промени за привеждане на
организационно-щатната им структура в съответствие с Класификатора по член единствен и
с определената численост в Плана за развитие
на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление № 382 на Министерския съвет от
2015 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г. и бр. 56
от 2018 г.).
§ 3. Постановлението не се прилага за служба „Военна информация“ и служба „Военна
полиция“, в които се приемат отделни класификатори на длъжностите за военнослужещи.
Длъжностите за ръководителите на служба „Военна информация“ и служба „Военна полиция“
са приравнени съответно на длъжностни нива
36 и 35 по Класификатора по член единствен.
§ 4. Отменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).

С Т Р.
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§ 5. Длъжностните нива на длъжностите за
военнослужещи в задгранични представителства на Република България, международни
организации или други международни инициативи извън и на територията на страната се
приравняват на длъжностните нива съгласно
Класификатора по член единствен с акт на
министъра на отбраната.
§ 6. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките

БРОЙ 105

на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 8. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Приложение
КЛАСИФИКАТОР
към член единствен
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО
КЛАСИФИКАТОР
НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ
НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА, СТРУКМИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТАВ И
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

№

1
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Наименование на длъжността

Йерархическо
ниво

Код по
длъжностно ниво

2

3

4

Началник на отбраната

СН

1939 0001

Заместник-началник на отбраната

СН

1838 0001

Командващ на Съвместно командване на силите
Командир на ... (вид въоръжена сила)

ОН1
ОН1

1837 0001
1737 0002

Директор на Щаба на отбраната
Началник на Военна академия „Г.С.Раковски”
Началник на Военна академия „Г.С.Раковски”
(професор, доцент)
Съветник на Върховния главнокомандващ на
въоръжените сили по военната сигурност

СН
ОН2
ОН2

1736 0001
1736 0002
1736 0003

СН

1736 0004

Заместник-командващ на Съвместно командване
на силите
Заместник-командир на ... (вид въоръжена сила)
Началник на ... (на структура)

ОН1

1735 0001

ОН1
ОН2

Началник на ... (професор, доцент), (на
структура)
Началник на ВМА и главен лекар на
въоръжените сили на Република България
(професор, доцент)

ОН2

1635 0002
1635 0003
1735 0003
1635 0004
1735 0004
1735 0005

Длъжностно ниво 39
Длъжностно ниво 38
Длъжностно ниво 37
Длъжностно ниво 36

Длъжностно ниво 35

Длъжностно ниво 34

ОН2

Главен директор на главна дирекция

СН

2.

Главен директор на главна дирекция

СН

3.

Директор на дирекция

СН

4.

Директор на дирекция

СН

1.
1.

Длъжностно ниво 33
Началник на щаба на …

Длъжностно ниво 32

Заместник главен инспектор на МО

Кариерно
поле /
Кариерна
област /
Професионална
област
5

1534 8001
1634 0001
1534 6002
1634 0002
1534 8003
1634 0003
1534 6004
1634 0004

кп1

ОН1

1533 8001
1633 0001

кп1

СН

1532 8001

кп1

кп5
кп1
кп5

1

БРОЙ 105

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

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Заместник главен инспектор на МО
Заместник-началник/Заместник-началник по ...
(на структура)
Заместник-началник/Заместник-началник по ...
(на структура)
Заместник-началник на ВМА по ... и заместник
главен лекар на въоръжените сили на Република
България (професор, доцент)
Заместник-началник на щаба на ...
Заместник-началник по учебната и научната
част на … (професор, доцент)
Командир на (в.ф./структура)

3
СН
ОН2

4
1532 6002
1532 8003

5
кп5
кп1

ОН2

1532 9004

кп5

ОН2

1532 9005

кп5

ОН1
ОН2

1532 8006
1532 9007

кп1
кп1, кп5

OН3/ТН1

1532 8008
1632 0008

кп1

СН
СН
СН
СН
СН
СН
ОН2

1531 8001
1531 6002
1531 8003
1531 6004
1531 8005
1531 6006
1531 6007

кп1
кп5
кп1
кп5
кп1
кп5
кп5

ОН2

1531 8008

кп1

ТН2
СН
СН
ОН3/ТН1

1530 9001
1530 8002
1530 6003
1530 8004

кп1
кп1
кп5
кп1

ТН2

1530 8005

кп1

ОН2

1530 6006

кп5

ОН2

1530 9007

кп5

ОН2

1530 9008

кп5

ОН1
ОН1
ОН3/ТН1

1530 6009
1530 8010
1530 8011

кп5
кп1
кп1

Главен инженер
Декан на факултет (професор, доцент)
Директор на департамент
Директор на департамент
Директор на департамент (професор, доцент)

ОН3
ОН2
ОН2
ОН2
ОН2

кп1
кп1, кп5
кп1
кп5
кп5

Директор на дирекция в Институт по отбрана
Директор на дирекция в Институт по отбрана
Директор на дирекция в Институт по отбрана
Директор на дирекция в Институт по отбрана
(професор, доцент)

ТН2
ТН2
ТН2
ТН2

1529 8001
1529 9002
1529 8003
1529 6004
1429 9005
1529 9005
1529 8006
1529 6007
1529 9008
1529 9009

Длъжностно ниво 31

Заместник главен директор на главна дирекция
Заместник главен директор на главна дирекция
Заместник-директор на дирекция
Заместник-директор на дирекция
Началник на отдел/звено
Началник на отдел/звено
Помощник-началник на ВМА по
административната дейност
Помощник-началник на ВМА по
административната дейност

Длъжностно ниво 30

Директор на Институт по отбрана
Държавен инспектор
Държавен инспектор
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
5.
Командир на .../Началник на .../Директор на ...
(в.ф./структура)
6.
Началник на многопрофилна болница за активно
лечение
7.
Началник на многопрофилна болница за активно
лечение
8.
Началник на многопрофилна болница за активно
лечение (професор, доцент)
9.
Началник на отдел/канцелария/инспекция
10. Началник на отдел/канцелария/инспекция
11. Началник на щаба на ... (в.ф./структура)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С Т Р. 6 9

Длъжностно ниво 29

кп1
кп5
кп1, кп5
кп1, кп5
2

С Т Р.

1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Директор на институт (професор, доцент)
Директор на филиал
Директор на филиал
Държавен експерт
Държавен експерт
Заместник-директор на Институт по отбрана
Заместник-директор на Институт по отбрана
(професор, доцент)
Заместник-директор на Институт по отбрана
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Заместник-началник на многопрофилна болница
за активно лечение
Заместник-началник на отдел/канцелария/
инспекция
Командир на авиационен оперативен център
Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)
Началник на модулни военномедицински
формирования
Началник на сектор
Началник на сектор
Началник на център във ВГС
Началник на център за радиотехническо
осигуряване
Началник на щаба на ... (в.ф./структура)
Началник/Директор на център
Началник/Директор на център
Началник/Директор на център (професор,
доцент)

Длъжностно ниво 28

Заместник-декан на факултет (професор,
доцент)
Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ
(професор, доцент)
Началник на катедра (професор, доцент)

3
ОН2
ОН2
ОН2
СН
СН
ТН2
ТН2

4
1529 9010
1529 8011
1529 6012
1529 8013
1529 6014
1529 9015
1529 9016

5
кп1, кп5
кп1
кп5
кп1
кп5
кп1, кп5
кп1, кп5

ТН2
ТН2

1529 8017
1529 8018

кп1
кп1

ОН3/ТН1

1529 8019

кп1

ОН2

1529 6020

кп5

ОН1

1529 8021

кп1

TН1
ТН3
ОН2

1529 8022
1529 8023
1529 6024

кп1
кп1
кп5

СН
СН
TН2/ТН3
ТН3

1529 8025
1529 6026
1529 8027
1529 8028

кп1
кп5
кп1
кп1

ТН2
ОН2
ОН2
ОН2

1529 8029
1529 8030
1529 6031
1529 9032

кп1
кп1
кп5
кп5

ОН2

1428 9001
1528 9001
1428 9002
1528 9002
1428 9003
1528 9003
1428 9004
1528 9004
1528 9005
1528 8006
1528 6007
1528 8008
1528 9009
1528 6010
1528 8011
1528 6012
1528 6013

кп1, кп5

1328 9014
1428 9014
1528 9014

кп1, кп5

ОН2
ОН2

Началник на клиника (професор, доцент)

ОН2

Началник на научна секция (професор, доцент)
Началник на отдел
Началник на отдел
Началник на отдел в Институт по отбрана
Началник на отдел в Институт по отбрана
Началник на отдел в Институт по отбрана
Началник на сектор
Началник на сектор
Председател на Централната военномедицинска
комисия
14. Професор

ОН2
ОН2
ОН2
ТН2
ТН2
ТН2
ОН1
ОН1
ОН2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Длъжностно ниво 27

БРОЙ 105

ОН2/ТН2

кп1, кп5
кп1, кп5
кп5
кп1, кп5
кп1
кп5
кп1
кп1, кп5
кп5
кп1
кп5
кп5

3

БРОЙ 105

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Адютант (на началника на отбраната)
Главен експерт
Главен експерт
Главен инспектор
Главен инспектор
Доцент

Доцент-началник на медицинско отделение/
лаборатория

3
СН
СН
СН
СН
СН
ОН2/ТН2

4
1427 7001
1427 7002
1427 6003
1427 7004
1427 6005
1227 9006
1327 9006
1427 9006
1527 9006
1227 9007
1327 9007
1427 9007
1527 9007
1427 7008
1527 8008
1427 6009
1527 6009
1427 7010
1527 8010

5
кп1
кп1
кп5
кп1
кп5
ко1, кп1,
ко5, кп5

ТН1

1426 6001

кп5

ОН1
ОН1
ОН2

1426 7002
1426 6003
1426 6004

кп1
кп5
кп5

ТН3

1426 7005

кп1

ТН3

1426 6006

кп5

ТН2

1426 7007

кп1

ТН2/ТН3
ТН2/ТН3
ТН1/ТН2

1426 7008
1426 6009
1426 7010

кп1
кп5
кп1

ТН1
ОН2

1426 7011
1426 7012

кп1
кп1

ТН4
ТН4
ОН2

1426 7013
1426 6014
1426 6015

кп1
кп5
кп5

ТН3
ТН1

1426 7016
1426 7017

кп1
кп1

ОН1

1426 7018

кп1

ОН2
ОН2
ОН2
ОН2

1425 6001
1425 6002
1425 6003
1325 6004
1425 6004
1425 6005

кп5
кп5
кп5
кп5

ОН2

8.

Заместник-директор на депaртамент

ОН2

9.

Заместник-директор на депaртамент

ОН2

10.

Старши инструктор

ОН2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.

Длъжностно ниво 26

Главен диригент на БА, той и началник на
гвардейски представителен духов оркестър
Главен експерт
Главен експерт
Заместник-началник на модулни
военномедицински формирования
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Заместник-началник на център във ВГС
Заместник-началник на център във ВГС
Заместник-началник на щаба на ... (по ...) на ...
(в.ф./структура)
Командир на гвардейски батальон
Командир на курсантски баталъон-старши
преподавател
Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)
Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)
Началник на подвижна полева болнична база
(полева болница)
Началник на щаба на ... (в.ф./структура)
Ръководител на център за управление на
въздушното движение
Старши инспектор-пилот

Длъжностно ниво 25

Заместник-началник на център
Началник на болнична аптека
Началник на консултативно-диагностичен блок
Началник на медицинско отделение/
лаборатория
Началник на метеорологичен център на ВВС

С Т Р. 7 1

ТН1

ко5, кп5

кп1
кп5
кп1

кп5
4

С Т Р.

1
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Началник на център в база за командване,
управление и наблюдение/ВВУБ/МОЦ/Военен
команден център
Старши оперативен дежурен във Военен
команден център

Длъжностно ниво 24
Главен асистент

Дежурен по направление във Военен команден
център
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир по ... на ... /Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Командир на комендантско-домакинска част
Командир на кораб II ранг
Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)
Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)
Медицински съветник
Началник на бригаден оперативен център/
оперативен център в зенитно-ракетна база/
летищен център
Началник на група в база за съхранение на
въоръжение и техника и подготовка на резервисти
Началник на комуникационни, информационни и
навигационни системи в авиационна база
Началник на научноизследователска секция
Началник на отделение
Началник на отделение

16.
17.
18.

Началник на сектор
Началник на сектор
Старши оперативен дежурен в авиационен
оперативен център/морски оперативен център
19. Старши помощник-началник на отдел
20. Старши помощник-началник на отдел
21. Старши помощник-началник на център
за радиотехническо осигуряване
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Длъжностно ниво 23

Главен експерт в Институт по отбрана
Главен експерт в Институт по отбрана
Главен експерт в Институт по отбрана
Главен инженер във Военен географски център
Главен инженер във Военен географски център
Началник на екип/военномедицински модул
Началник на модул/център за логистична
поддръжка
8.
Началник на направление в ОРИЦ
9.
Началник на обединен медицински пункт
10. Началник на сектор в ЦУКО/ЦОКАС
11. Началник на сектор в ЦУКО/ЦОКАС
12. Старши преподавател

БРОЙ 105

3
TН1/ТН2/ТН3

4
1425 7006

5
кп1

ТН2

1425 7007

кп1

ОН2/ТН2

ко1, ко5
кп1, кп5

ТН2

1224 9001
1324 9001
1424 9001
1424 7002

ТН3

1424 7003

кп1

ТН3

1424 6004

кп5

ТН3
ТН3
ТН5
ТН5
TН1
ТН1/ТН2

1424 7005
1424 7006
1424 7007
1424 6008
1424 6009
1424 7010

кп1
кп1
кп1
кп5
кп5
кп1

ТН3

1424 7011

кп1

ТН1/ТН2

1424 7012

кп1

ОН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2
ОН2
ТН1/ТН3

1424 6013
1424 7014

кп5
кп1

1424 6015

кп5

1424 7016
1424 6017
1424 7018

кп1
кп5
кп1

ОН2
ОН2
ТН3

1424 7019
1424 6020
1424 7021

кп1
кп5
кп1

ТН2
ТН2
ТН2
ТН2/ТН3
ТН2/ТН3
ОН2
ТН3

1423 7001
1423 6002
1423 9003
1423 7004
1423 6005
1423 6006
1423 7007

кп1
кп5
кп5
кп1
кп5
кп5
кп1

ТН5
ОН2
ТН3
ТН3
ОН2/ТН1

1423 7008
1423 6009
1423 7010
1423 6011
1423 7012

кп1
кп5
кп1
кп5
кп1

кп1

5

БРОЙ 105

1
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Старши преподавател
Старши преподавател

ДЪРЖАВЕН

2

Длъжностно ниво 22

Адютант (на командващия на СКС)
Заместник-командир на гвардейски батальон
Заместник-командир на курсантски батальонпреподавател
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-началник на база/подвижна полева
болнична база/полева болница/екип
Заместник-началник на метеорологичен център
на ВВС
Заместник-началник на център
във военновъздушна учебна база/НВУК/ВМС
Заместник-началник на щаба на ...
(в.ф./структура)
Командир на голям спомагателен кораб/кораб III
ранг/корабен отряд
Командир на летателна ескадрила
Началник на комуникационни, информационни
и навигационни системи
Началник на медицински пункт (в.ф./структура
на ТН4 и по-високи)
Началник на щаба на ... (в.ф./структура)
Началник на щаба на гвардейски батальон
Оперативен дежурен във ВКЦ
Помощник-началник на център за
радиотехническо осигуряване
Старши експерт І степен

19.

Старши експерт І степен

20.

Старши помощник-командир на кораб II ранг

1.

2.
3.
4.
5.

ВЕСТНИК

Длъжностно ниво 21
Асистент

Дежурен по направление в авиационен
оперативен център
Диригент на гвардейски представителен духов
оркестър
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)

С Т Р. 7 3

3
ОН2/ТН1
ОН2/ТН1

4
1423 6013
1423 9014

5
кп5
кп1, кп5

ОН1
ТН1
ОН2

1322 7001
1322 7002
1322 7003

кп1
кп1
кп1

ТН4

1322 7004

кп1

ТН4

1322 6005

кп5

ОН2

1322 6006

кп5

ТН1

1322 6007

кп5

ТН2/ТН3

1322 7008

кп1

ТН3

1322 7009

кп1

ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4
ТН1/ТН2/ТН3
TН3

1322 7010

кп1

1322 7011
1322 7012

кп1
кп1

ОН2

1322 6013

кп5

ТН4
ТН1
ТН2
ТН3

1322 7014
1322 7015
1322 7016
1322 7017

кп1
кп1
кп1
кп1

СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4

1322 7018

кп1

1322 6019

кп5

1322 7020

кп1

ОН2/ТН2

ко1, ко5,
кп5

TН1

1021 6001
1021 9001
1121 6001
1121 9001
1221 6001
1221 9001
1321 6001
1321 9001
1321 5002

ТН1

1321 5003

кп5

ТН5

1321 5004

ко1

ТН5

1321 6005

кп5

ко1

6

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
6.

2
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
7.
Заместник-началник на щаба по ... на ...
(в.ф./структура)
8.
Инспектор-пилот
9.
Инструктор
10. Командир на ескадрила за осигуряване/зенитноракетен или технически канал/отделно учебно
бойно звено
11. Командир на линеен батальон
12.

Командир/Началник на ... (предавателен/
опорен/приемен/подвижен) възел във ВМС
13. Командир/Началник на сектор/център
14.

Командир/Началник на сектор/център

15.

Командир/Началник на учебна група

16.

Командир на .../Началник на .../Диригент на ...
(в.ф./структура)
17. Командир на .../Началник на .../Диригент на ...
(в.ф./структура)
18. Началник на базов/зонален оперативен център
19.

Заместник-началник на група в база за
съхранение на въоръжение и техника и
подготовка на резервисти
20. Началник на команден пункт
21. Началник на летищен център
22. Началник на обект - ВМС/СКИС
23.

Началник на обект - ВМС/СКИС

24.
25.
26.

Началник на отделение
Началник на отделение
Началник на служба

27.

Началник на служба

28.
29.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)
Началник на разузнавателно-информационен/
главен разчетно-информационен център на КСВ
30. Помощник-дежурен по направление във Военен
команден център
31. Помощник-началник (по ...) на хидрографска
служба
32. Системен инженер
33.

Системен инженер

34.

Старши експерт ІІ степен

БРОЙ 105

3
ТН4

4
1321 5006

5
ко1

ТН3

1321 5007

ко1

ОН1
ОН2
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4

1321 5008
1321 5009
1321 5010

ко1
ко1
ко1

ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ТН6

1321 7011

кп1

1321 7012

кп1

1321 6013

кп5

1321 5014

ко1

1321 5015

ко1

1321 5016

ко1

ТН6

1321 6017

кп5

ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ТН3

1321 5018

ко1

1321 5019

ко1

ТН3/ТН4
ТН3/ТН4
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ТН3
ТН3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ТН5
ТН4

1321 5020
1321 5021
1321 5022

ко1
ко1
ко1

1321 6023

кп5

1321 5024
1321 6025
1321 5026

ко1
кп5
ко1

1321 6027

кп5

1321 5028
1321 5029

ко1
ко1

TН2

1321 7030

кп1

ТН3

1321 5031

ко1

ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5

1321 5032

ко1

1321 6033

кп5

1321 5034

ко1

7

БРОЙ 105

1
35.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

38.

3
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
Старши инженер
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
Старши инженер
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
Старши лекар/Старши лекар, дентална медицина
ОН2

39.

Старши фармацевт

36.
37.

40.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
Старши експерт ІІ степен

ОН2

С Т Р. 7 5

4
1321 6035

5
кп5

1321 5036

ко1

1321 6037

кп5

1021 6038
1121 6038
1221 6038
1321 6038
1021 6039
1121 6039
1221 6039
1321 6039
1321 5040

ко5, кп5

ко5, кп5

Флагмански артилерист/механик/миньор/
щурман/специалист по ...

ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5

Главен балистик
Дивизионен/Отряден механик/миньор/
щурман/специалист по ...
Диригент на (представителен) военен духов
оркестър
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир/Началник на щаба на
летателна ескадрила
Заместник-началник на разузнавателноинформационен център на КСВ
Заместник-началник на сектор във Воененгеографски център
Инспектор по летателна подготовка

ТН3
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
ОН2/ТН1/ТН6

1320 5001
1320 5002

ко1
ко1

1320 6003

кп5

ТН5

1320 5004

ко1

ТН1/ТН2/ТН3

1320 5005

ко1

ТН4

1320 5006

кп1

ТН2/ТН3

1320 5007

ко1

ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5/ТН6
ТН3
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
ОН2/ ТН1
ОН2
ОН2
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН5
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5
ТН2

1220 5008
1320 5008
1320 5009
1320 5010

ко1

1320 5011
1320 6012
1320 6013
1320 5014

ко1
кп5
кп5
ко1

1320 5015

ко1

1320 5016

ко1

1320 5017

ко1

1320 6018

кп5

1320 5019

ко1

1320 6020

кп5

Длъжностно ниво 20

Командир на отряд в корабен дивизион
Командир на сектор на кораб II ранг

11.
12.
13.
14.

Комендант
Лекар (борден/парашутист)
Лекар-ординатор
Началник на инженерно-технически
фортификационен комплекс
15. Началник на район
16.

Началник на смяна

17.

Началник на център/група

18.

Началник на център/група

19.

Оперативен дежурен

20.

Офицер по връзки с обществеността

ко1

ко1
ко1

8

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

1
21.

Преподавател

22.

Преподавател

23.

Старши дивизионен (отряден) водолаз

24.

Старши помощник-началник на отделение

25.

Старши помощник-началник на отделение

ВЕСТНИК

2

26.

Старши помощник-началник на сектор в
ЦОКАС
27. Старши помощник-началник на сектор в
ЦОКАС
28. Старши помощник-началник на служба
29.

Старши помощник-началник на служба

30.
31.

Старши психолог
Старши ръководител на полети

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Длъжностно ниво 19

Администратор по направление във Военен
команден център
Адютант (на командира на вид въоръжена сила)
Главен юрисконсулт
Диригент на военен духов оркестър
Заместник-командир по ... в летателна ескадрила
Заместник-командир на .../Заместник-началник
на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир/Заместник-началник на
ескадрила/отделно учебно бойно звено/канал/
възел във ВМС
Заместник-командир/Заместник-началник на
сектор/линеен батальон
Заместник-началник на медицински пункт
(в.ф./структура на ТН4 и по-високи)
Заместник-началник на щаба (по ...) на ...
(в.ф./структура)
Заместник-началник на щаба на гвардейски
батальон
Командир на курсантска рота/батареяпреподавател
Командир/Началник на ... (в.ф./структура)
Командир/Началник на рота/батарея /звено/
команда/отряд/възел І категория/модул/секция/
система/хидрографски район/комплекс/позиция/
цех/център/ГлРИЦ на ВМС/
Командир/Началник на секция на кораб ІІ ранг

3
ОН2

БРОЙ 105

4
1220 5021
1320 6021
1220 5022
1320 5022
1320 5023

5
ко5, кп5

1320 5024

ко1

1320 6025

кп5

1320 5026

ко1

ТН3

1320 6027

кп5

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2
ТН1/ТН2/ТН3

1220 5028
1320 5028
1220 5029
1320 6029
1320 5030
1220 5031
1320 5031

ко1

ТН2

1219 5001

ко1

ОН1
ТН1/ТН2

1219 5002
1019 6003
1119 6003
1219 6003
1119 5004
1219 5004
1219 5005
1219 5006

ко1
ко5

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5

1219 5007

ко1

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5
ОН2

1219 5008

ко1
ко5

ТН4

1019 6009
1119 6009
1219 6009
1219 5010

ко1

ТН1

1219 5011

ко1

ОН2

1219 5012

ко1

ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/TН6/ТН7

1219 5013
1219 5014

ко1
ко1, ко5

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5

1219 5015

ко1

ОН2
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ТН3

ТН7
ТН1/ТН2/TН3
ТН6

ко1
ко1

ко5, кп5
кп5
ко1

ко5
ко1
ко1

9

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
16.

2
Младши експерт І степен

17.

Началник на медицински пункт (ТН5-ТН6)

ВЕСТНИК

18.
19.
20.

Началник на щаба на в.ф
Началник на щаба на ескадрила за осигуряване
Помощник-командир на голям спомагателен
кораб/кораб ІІІ ранг
21. Помощник-оперативен дежурен в оперативен
център
22. Щурман-координатор в оперативен център
23.

Щурман на ескадрила

1.

Вахтен офицер по управление на кораб II ранг

2.

Длъжностно ниво 18

Главен юрисконсулт

3.

Заместник-командир/Заместник-началник на
район

4.

Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (в.ф./структура)
Заместник-командир по ... на .../Заместникначалник по ... на ... (възел І категория/канал)

5.
6.
7.
8.

Заместник-началник на медицински пункт
Заместник-началник на щаба (по ...) на ...
(в.ф./структура)
Командир на бойна част на кораб II ранг/кораб
III ранг/голям спомагателен кораб

9.

Командир на сектор на кораб III ранг

10.

Комендант

11.
12.

Лекар (корабен, водолаз, парашутист, дентална
медицина, специализант, авиолекар, на фрегата)

3
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/ТН3
ОН2
ТН6
ТН1/ТН2/TН3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5
ТН1/ТН2/TН3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН3
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2
ТН5
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
TН3
ОН2

ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/ТН3
13. Младши инструктор
ОН2/ТН1/ТН2/
ТН3/ТН4/ТН7
14. Началник на аптека в медицински модул (полева
ОН2
болница)
15.

Младши експерт ІІ степен

Началник на възел ІІ категория

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

С Т Р. 7 7

4
1219 5016

5
ко1, ко5

1019 6017
1119 6017
1219 6017
1219 5018
1219 5019
1219 5020

ко5
ко1
ко1
ко1

1219 5021

ко1

1219 5022

ко1

1219 5023

ко1

1018 5001
1118 5001
1218 5001
1118 6002
1218 6002
1118 5003
1218 5003

ко1

1118 5004
1218 5004
1118 5005
1218 5005

ко1

ко5
ко1

ко1, ко5

1018 6006
1118 6006
1218 6006
1118 5007
1218 5007
1018 5008
1118 5008
1218 5008
1118 5009
1218 5009

ко5

1118 5010
1218 5010
1018 6011
1118 6011
1218 6011
1118 5012
1218 5012
1118 5013
1218 5013
1018 6014
1118 6014
1218 6014
1018 5015
1118 5015
1218 5015

ко1

ко1
ко1
ко1

ко5
ко1, ко5
ко1
ко5
ко1, ко5

10

С Т Р.

1
16.

78

ВЕСТНИК

2
Началник на метеорологичен център в
авиационна база/база за предно разполагане

17.

Началник на отделение

18.

Началник на служба

19.

ДЪРЖАВЕН

ТН3

20.

Началник на участък

21.

Началник на Център за елитен спорт

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН4

22.
23.

Водолаз в корабен отряд
Офицер по безопасност на полетите в ОМВАБ

TН3/ТН4/ТН5
TН4

24.

Помощник на началника на щаба (по ...)

ТН4

25.

Помощник-началник ...

ОН2

26.

Помощник-началник на отделение

27.

Психолог

28.

Ръководител на полети

29.

Старши помощник-началник на отделение

30.

Фармацевт

1.

Началник на служба в кораб II ранг/кораб III
ранг/голям спомагателен кораб

3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН4/ТН5

Длъжностно ниво 17

Администратор І степен (по .../на ...)

2.

Дежурен по ...

3.

Електромеханик на голям спомагателен кораб

4.

Заместник-командир на курсантска рота/
батарея-преподавател

5.

Заместник-командир по ... на ескадрила за
осигуряване

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН3
ОН2

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6
ОН2
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6

БРОЙ 105

4
1118 5016
1218 5016

5
ко1

1118 5017
1218 5017
1118 5018
1218 5018
1018 5019
1118 5019
1218 5019
1118 5020
1218 5020

ко1
ко1, ко5
ко1
ко1

1118 5021
1218 5021
1218 5022
1118 5023
1218 5023
1118 5024
1218 5024
1118 5025
1218 5025
1018 5026
1118 5026
1218 5026
1018 5027
1118 5027
1218 5027
1118 5028
1218 5028

ко1, ко5

1118 5029
1218 5029
1018 6030
1118 6030
1218 6030

ко1, ко5

1017 4001
1117 4001
1217 4001
1017 4002
1117 4002
1217 4002
1017 4003
1117 4003
1217 4003
1017 4004
1117 4004
1217 4004
1017 4005
1117 4005
1217 4005

ко1, ко5

ко1
ко1
ко1
ко5
ко1, ко5
ко5
ко1

ко5

ко1
ко1
ко1
ко1

11

БРОЙ 105

1
6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Заместник-командир/Заместник-началник на
рота/батарея/звено/команда/отряд/възел ІІ
категория/модул/секция/система/център/
хидрографски район/комплекс/позиция/цех/
център
Заместник-началник на възел І категория

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4
1017 4006
1117 4006
1217 4006

5
ко1

TН3/ТН5/ТН6

1017 4007
1117 4007
1217 4007
1017 4008
1117 4008
1217 4008
1017 4009
1117 4009
1217 4009
1017 4010
1117 4010
1217 4010
1017 5011
1117 5011
1217 5011
1017 4012
1117 4012
1217 4012
1017 5013
1117 5013
1217 5013
1017 4014
1117 4014
1217 4014
1017 4015
1117 4015
1217 4015
1017 4016
1117 4016
1217 4016
1017 4017
1117 4017
1217 4017

ко1, ко5

1017 5018
1117 5018
1217 5018
1017 4019
1117 4019
1217 4019
1017 4020
1117 4020
1217 4020
1017 4021
1117 4021
1217 4021
1017 4022
1117 4022
1217 4022

ко1

8.

Заместник-началник на команден пункт

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

9.

Заместник-началник на център/обект (по ...)

10.

Инженер (по ...)

11.

Инженер-борден

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

12.

Инструктор по физическа подготовка и спорт

13.

Инструктор-пилот

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

14.

Командир на кораб IV ранг/среден спомагателен
кораб

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

15.

Командир/Началник на група/тренажорен
комплекс

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

16.

Командир/Началник на радиолокационен
пост/радиолокационна система/комуникационна
система/система в еКИНС
17. Младши експерт ІІІ степен

18.

Младши инспектор по летателна подготовка

19.

Началник на дежурна смяна

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

20.

Началник на секция

TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

21.

Началник на учебен център в НГЧ

22.

Организатор-програмист в метеорологичен
център

С Т Р. 7 9

ТН1
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

ко1
ко1
ко1, ко5
ко1
ко1, ко5
ко1
ко1
ко1, ко5
ко1
ко1, ко5

ко1
ко1, ко5
ко5
ко1, ко5

12

С Т Р.

1
23.
24.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Помощник-началник на отделение
Помощник-диригент на представителен духов
оркестър

3
ТН3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

25.

Помощник-началник на сектор

26.

Помощник-началник на служба (по ...)

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2

27.

Проверител

28.

Психолог

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

29.

Старши геодезист

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

30.

Старши направленец

31.

Старши офицер

32.

Старши пилот

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

33.

Старши помощник-началник на отделение

34.

Старши редактор

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

35.

Старши топограф

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

36.

Щурман

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6

1.
2.
3.
4.

Длъжностно ниво 16

Администратор ІІ степен ( по .../на ...)
Геодезист
Директор на професионален сержантски
(старшински) колеж
Заместник-командир/Заместник-началник на
радиолокационен пост/радиолокационна
система/система в еКИНС

ТН3

ТН4/ТН5

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

БРОЙ 105

4
1017 4023
1117 4023
1217 4023
1017 4024
1117 4024
1217 4024
1017 4025
1117 4025
1217 4025
1017 4026
1117 4026
1217 4026
1017 4027
1117 4027
1217 4027
1017 4028
1117 4028
1217 4028
1017 4029
1117 4029
1217 4029
1017 5030
1117 5030
1217 5030
1017 5031
1117 5031
1217 5031
1017 5032
1117 5032
1217 5032
1017 4033
1117 4033
1217 4033
1017 4034
1117 4034
1217 4034
1017 4035
1117 4035
1217 4035
1017 4036
1117 4036
1217 4036
1016 4001
1116 4001
1216 4001
1016 4002
1116 4002
1216 4002
2016 3003
2116 3003
1016 4004
1116 4004
1216 4004

5
ко1, ко5
ко5
ко1, ко5
ко1, ко5
ко1, ко5
ко5
ко1, ко5
ко1
ко1
ко1
ко1, ко5
ко1, ко5
ко1, ко5
ко1

ко1, ко5
ко1, ко5
по1
ко1

13

БРОЙ 105

1
5.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Заместник-началник на цех

6.

Командир на бойна част на среден спомагателен
кораб/кораб IV ранг

7.

Командир на взвод/тим/катер/буксир/секция/
пост/група (на кораб)

8.

Командир на електромеханична част на кораб III
ранг/голям спомагателен кораб

9.

Командир на команда на кораб II ранг

10.

Командир на корабна батарея

11.

Командир на курсантски взвод-преподавател

12.

Командир/Началник на взвод/пускова
установка/възел ІІІ категория/тим/разчет

13.

Mетеоролог

14.

Младши диспечер-координатор

15.

Младши експерт ІV степен

16.

Младши пилот

17.

Младши ръководител на полети

18.

Направленец

19.

Началник на (радиолокатор/
радиолокационна) станция

20.

Началник на кабина

21.

Началник на отделение

22.

Началник на работилница

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН1ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
/ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
TН6
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 8 1

4
1016 4005
1116 4005
1216 4005
1016 4006
1116 4006
1216 4006
2016 3007
2116 3007
1016 4008
1116 4008
1216 4008
1016 4009
1116 4009
1216 4009
1016 4010
1116 4010
1216 4010
1016 4011
1116 4011
1216 4011
1016 4012
1116 4012
1216 4012
1016 4013
1116 4013
1216 4013
1016 4014
1116 4014
1216 4014
1016 4015
1116 4015
1216 4015
1016 4016
1116 4016
1216 4016
1016 4017
1116 4017
1216 4017
1016 4018
1116 4018
1216 4018
1016 4019
1116 4019
1216 4019
1016 4020
1116 4020
1216 4020
1016 4021
1116 4021
1216 4021
1016 4022
1116 4022
1216 4022

5
ко1, ко5
ко1
по1, по6
ко1
ко1
ко1
ко1, ко5
ко1, ко5
ко5
ко1, ко5
ко1, ко5

ко1
ко1
ко1
ко1
ко1
ко1, ко5
ко1
14

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

1
23.

ВЕСТНИК

2
Началник на радиолокационна (навигационна)
система/станция/център/служба/възел
24. Началник на ракетно-огнева/ракетно-стартова
група
25.
26.

Офицер по ...
Помощник-командир на среден спомагателен
кораб

27.

Помощник-началник на отделение

28.

Помощник-началник на служба

29.

Преден авионасочвач

30.

Редактор

31.

Старши борден техник

32.

Старши техник

33.

Топограф

34.

Фотограметрист

1.

Длъжностно ниво 15

Главен боцман/водолазен инструктор

2.
3.

Главен сержант на Българската армия
Главен специалист (по ...)

4.

Главен специалист (по ...)

5.
6.

Заместник-директор на професионален
сержантски (старшински) колеж
Комендант на кораб

3
ТН1/ТН2/ТН3/
ТН4/ТН5/ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН4/ТН5
ТН3/ТН4
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
СН
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

БРОЙ 105

4
2016 3023
2116 3023
1016 4024
1116 4024
1216 4024
1016 4025
1116 4025
1216 4025
1016 4026
1116 4026
1216 4026
1016 4027
1116 4027
1216 4027
1016 4028
1116 4028
1216 4028
1016 4029
1116 4029
1216 4029
1016 4030
1116 4030
1216 4030
1016 4031
1116 4031
1216 4031
1016 4032
1116 4032
1216 4032
1016 4033
1116 4033
1216 4033
1016 4034
1116 4034
1216 4034

5
по1, по6

2015 3001
2115 3001
3315 2002
2015 3003
2115 3003

по1

2015 2004
2115 2004

по6

2015 3005
2115 3005
2015 3006
2115 3006

по1

ко1
ко1
ко1
ко1, ко5
ко1, ко5
ко1
ко1, ко5
ко1
ко1
ко1, ко5
ко5

по1
по1

по1

15

БРОЙ 105

1
7.

ДЪРЖАВЕН

2
Началник на работилница/пункт/район/
отделение (с две или повече структурни звена)

4
2015 3007
2115 3007

5
по1

2015 2008
2115 2008

по6

2015 3009
2115 3009

по1

2015 3010
2115 3010

по1

2015 3011
2115 3011

по1

2015 4012
2115 4012

по6

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН1/ТН3

2014 3001
2114 3001

по1

2014 3002
2114 3002

по1

3314 2003

по1

СН

2014 3004
2114 3004
2014 3005
2114 3005

по1

2014 3006
2114 3006

по1

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2

3313 2001

по1

Главен сержант/Флагмански старшина
Началник на отделение в професионален
сержантски (старшински) колеж

ТН3
ОН2

3312 2001
3312 3002

по1
по1

Главен инструктор-специалист в професионален
сержантски (старшински) колеж
Главен сержант на батальон

ОН2

3311 2001

по1

ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6
ТН4/ТН5/ТН6
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

3311 2002

по1

3311 2003
3111 2004
3211 2004

по1
по1

Помощник-диригент (тамбурмажор)

9.

Старши техник-борден

10.

Старши техник в авиационна база

12.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

С Т Р. 8 3

3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

8.

11.

ВЕСТНИК

Старшина на бойна част/група/служба/секция на
кораб/помощник-началник на отделение
Церемониалмайстор

Длъжностно ниво 14
Главен водолаз

Главен инструктор (по ...)

Главен сержант на СКС(СВ/ВВС)/Флагмански
старшина на ВМС
Завеждащ регистратура
Заместник-командир на/Заместник-началник на
сектор/полигон по ...
Началник на охрана

Длъжностно ниво 13

Главен сержант/Флагмански старшина

Длъжностно ниво 12

Длъжностно ниво 11

Главен сержант/Флагмански старшина
Заместник-командир/Заместник-началник на
взвод/група/център/тим/възел

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

по1

16

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

1
5.

2
Командир на моторен катер

6.

Началник на склад

7.
8.
9.

Старша медицинска сестра
Старша медицинска сестра-борден
Техник на самолет (вертолет)

10.

Техник на самолет (вертолет)-борден

1.

ВЕСТНИК

Длъжностно ниво 10
Адютант

3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2
ОН2
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

БРОЙ 105

4
3311 2005

5
по1

3311 2006

по1, по6

3311 4007
3311 4008
3311 2009

по6
по6
по1

3311 2010

по1

3310 2001

по1

3310 2002

по1

3310 2003

по6

3310 2004
3310 2005

по1
по1

3310 2006
3310 2007

по1
по1

3310 2008
3310 2009

по1
по1

8.
9.

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2
ТН5

3310 2010

по1, по6

11.

СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
ТН3
ТН4

3310 2011

по1

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2

3010 2012
3110 2012
3210 2012
3310 2013

по1

3310 2014

по6

3010 4015
3110 4015
3210 4015
3310 4015

по6

2.

Водолазен инструктор

3.

Главен готвач

4.
5.

Главен инструктор в център
Главен сержант на рота/батарея/ескадрила и др.
(без ВПН)

6.
7.

Главен сержант/Флагмански старшина на в.ф.
Главен техник по ...

Завеждащ кабинети/комплекс
Завеждащ на регистратура в ЦДО на (СКС/вид
въоръжена сила)
10. Завеждащ регистратура
Завеждащ на регистратура в Оперативен архив
на БА
12. Командир на отделение/разчет/екипаж/танк/
КЩМ/БМ/екип/звено/башня
13.

Комендант на …

14.

Концертмайстор

15.

Медицинска сестра (анестезиология и
интензивни грижи/операционна и превързочна
техника/психиатрични здравни грижи/спешна
медицинска помощ/болнична хигиена/
специфични грижи за пациенти с онкологични
заболявания)

по1

17

БРОЙ 105

1
16.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Механик на моторен катер

17.

Началник на звено/пост в ЦДО на ... (СКС/вид
въоръжена сила)
18. Началник на КТП/КПП
19.

Началник на отделение/група/работилница/
пункт/пост/установка/команда/кабина/обект/
електростанция/противопожарна охрана/
станция/възел/служба/център (с линейна
структура)
20. Началник на стрелбище
21.

Началник на хранилище

22.

Оркестрант I група

23.

Помощник-дежурен по щаб (в КВМС)

24.

Старши авиодиспечер

25.

Старши боцман

26.

Старши боцман-водолаз

27.

Старши дежурен (по ...)

28.
29.

Старши инструктор-специалист в
професионален сержантски (старшински) колеж
Старши механик-регулировчик

С Т Р. 8 5

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН5

4
3310 2016

5
по1

3310 2017

по1

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

3210 2018
3310 2018

по1

3310 2019

по1, по6

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2

3310 2020

по1

3310 2021

по1, по6

3310 2022

по6

3310 2023

по1

3310 2024

по1

3310 2025

по1

3310 2026

по1

3310 2027

по1

3010 2028
3110 2028
3210 2028
3310 2029

по1

3010 2030
3110 2030
3210 2030
3010 2031
3110 2031
3210 2031
3010 2032
3110 2032
3210 2032
3010 2033
3110 2033
3210 2033

по1

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН4

30.

Старши оператор-оръжейник в батальон
„Специални сили”/за специални бойни действия

31.

Старши оператор-радиотелеграфист в батальон
„Специални сили”/за специални бойни действия

ТН4

32.

Старши оператор-разузнавач в батальон
„Специални сили”/за специални бойни действия

ТН4

33.

Старши оператор-санитар в батальон
„Специални сили”/за специални бойни действия

ТН4

по1

по1
по1
по1
18

С Т Р.

1
34.

86

ДЪРЖАВЕН

2
Старши оператор-сапьор в батальон „Специални
сили”/за специални бойни действия

35.

Старши писар

36.

Старши специалист І степен (по ...)

37.

Старшина на ...

1.
2.
3.
4.

Длъжностно ниво 9
Дежурен (по ...)

Дежурен по пост за предварително криптиране
на класифицираната информация (във ВМС)
Завеждащ склад
Инструктор-специалист в професионален
сержантски (старшински) колеж

5.

Логистик на …

6.

Медицинска сестра

7.

Медицинска сестра-борден

8.
9.

ВЕСТНИК

Началник на отделение по сигурността на
информацията
Старша бордна домакиня-стюардеса

10.

Старши авиомеханик

11.

Старши автоелектромеханик

12.

Старши автокранист

13.

Старши автомеханик

3
ТН4
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/ТН3
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН4
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
3010 2034
3110 2034
3210 2034
3310 2035

5
по1

3310 2036

по1, по6

3310 2037

по1

3209 2001

по1

3209 2002

по1

3009 2003
3109 2003
3209 2003
3009 2004
3109 2004
3209 2004
3009 2005
3109 2005
3209 2005
3009 4006
3109 4006
3209 4006
3309 4006
3009 4007
3109 4007
3209 4007
3309 4007
3209 2008

по1, по6

3209 2009

по6

3209 2010

по1

3209 2011

по1

3209 2012

по1

3209 2013

по1

по1

по1
по1
по6

по6

по1

19

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
14.

2
Старши автомобилен майстор

15.

Старши администратор

16.

Старши антенен механик

17.

Старши баталер

18.

Старши борден авиофотограф

19.

Старши водач на мотоповдигач

20.

Старши водолаз

21.

Старши готвач

22.

Старши диспечер

23.

Старши електромеханик (в ...)

24.

Старши електромотокарист

25.

Старши електротехник (в ...)

26.

Старши инструктор

27.

Старши кабелен монтажник-измерител

28.

Старши леководолазен инструктор

29.

Старши майстор (по ...)

30.

Старши мерач-оператор

31.

Старши механик

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 8 7

4
3209 2014

5
по1, по6

3209 2015

по1, по6

3209 2016

по1

3209 2017

по1

3209 2018

по1

3209 2019

по1

3209 2020

по1

3009 2021
3109 2021
3209 2021
3209 2022

по1, по6

3209 2023

по1

3209 2024

по1

3209 2025

по1

3209 2026

по1

3209 2027

по1

3209 2028

по1

3209 2029

по1

3009 2030
3109 2030
3209 2030
3209 2031

по1

по1

по1

20

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

1
32.

2
Старши механик-борден

33.

Старши механик-водач

34.

Старши моторист

35.

Старши номер на ракетно-пускова установка

36.

Старши оператор

37.

Старши оръжеен майстор

38.

Старши писар

39.

Старши плувец-спасител

40.

Старши пожарникар

41.

Старши помощник-дежурен по събиране и
обработка на радиолокационна информация

42.

Старши радиомайстор

43.

Старши радиомеханик

44.

Старши радиоразузнавач/преводач/
пеленгаторчик

45.

Старши радиорелеен механик

46.

Старши радиотелеграфист

47.

Старши радиотелеграфист-бордна домакиня

48.

Старши спасител-парашутист

49.

Старши техник

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
3209 2032

5
по1

3009 2033
3109 2033
3209 2033
3209 2034

по1

3009 2035
3109 2035
3209 2035
3209 2036

по1
по1, по6

3209 2037

по1

3209 2038

по6

3209 2039

по1

3209 2040

по1

3209 2041

по1

3209 2042

по1

3209 2043

по1

3209 2044

по1

3209 2045

по1

3209 2046

по1

3209 2047

по1

3209 2048

по1

3209 2049

по1, по6

по1

21

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
50.

Старши трайлерист

51.

Старши фелдегер

52.

Старши химически инструктор

53.

Старши шофьор

54.

Фелдшер

1.

2

Длъжностно ниво 8
Боцман

2.

Боцман-водолаз

3.

Завеждащ на регистратура

4.

Завеждащ хранилище/тренажор/архив/обект

5.

Медицински лаборант

6.

7.

Началник на апаратна/АТЦ/вишка/
електростанция/кабина/станция/радиостанция/
ремонтна работилница/стартови команден
пункт/светотехническа система/приемен
(предавателен) център/възел/звено/пост
Оркестрант II група

8.

Плувец-спасител

9.

Помощник-фармацевт

10.

Радиоразузнавач-пеленгаторчик

11.

Радиоразузнавач-преводач

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4
3009 2050
3109 2050
3209 2050
3209 2051

5
по1
по1, по6

3209 2052

по1

3209 2053

по1, по6

3009 4054
3109 4054
3209 4054
3309 4054

по6

ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7

по1

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

3008 2001
3108 2001
3208 2001
3008 2002
3108 2002
3208 2002
3008 2003
3108 2003
3208 2003
3008 2004
3108 2004
3208 2004
3008 4005
3108 4005
3208 4005
3008 2006
3108 2006
3208 2006

ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

3008 2007
3108 2007
3208 2007
3008 2008
3108 2008
3208 2008
3008 4009
3108 4009
3208 4009
3008 2010
3108 2010
3208 2010
3008 2011
3108 2011
3208 2011

по1
по1
по1, по6
по6
по1, по6

по6
по1
по6
по1
по1

22

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

1
12.

Рентгенов лаборант

13.

Санитарен инспектор

14.

Старши санитарен инструктор

15.

Старши специалист ІІ степен (по ...)

16.

Старши специалист ІІ степен (по ...)

1.

2

Длъжностно ниво 7
Авиомеханик

2.

Автоелектромеханик

3.

Автокранист

4.

Автомеханик

5.

Автомобилен майстор

6.

Администратор (по .../на ...)

7.

Акумулаторист

8.

Анализатор

9.

Артилерист на кораб

10.

Баталер

11.

Бордна домакиня-стюардеса

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
СН/ОН1/ОН2/
ОН3/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4
3008 4012
3108 4012
3208 4012
3008 4013
3108 4013
3208 4013
3008 2014
3108 2014
3208 2014
3008 2015
3108 2015
3208 2015

5
по6

3008 2016
3108 2016
3208 2016

по6

ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

3007 2001
3107 2001
3207 2001
3007 2002
3107 2002
3207 2002
3007 2003
3107 2003
3207 2003
3007 2004
3107 2004
3207 2004
3007 2005
3107 2005
3207 2005
3007 2006
3107 2006
3207 2006

по1

3007 2007
3107 2007
3207 2007
3007 2008
3107 2008
3207 2008
3007 2009
3107 2009
3207 2009
3007 2010
3107 2010
3207 2010
3007 2011
3107 2011
3207 2011

по6
по6
по1

по1
по1
по1
по1, по6
по1, по6

по1
по1
по1
по1
по1

23

БРОЙ 105

1
12.

Водолаз

13.

Водопроводчик

14.

ВЧ механик/техник

15.

Готвач

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

16.

Дежурен по дизелноелектромоторна група/
радиоцентър/радионавигационна станция (във
ВМС)
17. Диспечер (на въздушното движение)
18.

Домакин-снабдител

19.

Експедитор

20.

Електроженист/Електро и газозаварчик

21.

Електромеханик/Електромеханик-дизелист

22.

Електротехник

23.

Жироскопист-автопилотчик

24.

Завеждащ музей/стрелбище/център/
бензиностанция

25.

Заместник-началник на апаратна/станция/ възел

26.

Изпитател

27.

Изпълнител

28.

Инспектор по противопожарна охрана

29.

Инструктор (по ...)

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 9 1

4
3007 2012
3107 2012
3207 2012
3007 2013
3107 2013
3207 2013
3007 2014
3107 2014
3207 2014
3007 2015
3107 2015
3207 2015
3007 2016
3107 2016
3207 2016
3007 2017
3107 2017
3207 2017
3007 2018
3107 2018
3207 2018
3007 2019
3107 2019
3207 2019
3007 2020
3107 2020
3207 2020
3007 2021
3107 2021
3207 2021
3007 2022
3107 2022
3207 2022
3007 2023
3107 2023
3207 2023
3007 2024
3107 2024
3207 2024
3007 2025
3107 2025
3207 2025
3007 2026
3107 2026
3207 2026
3007 2027
3107 2027
3207 2027
3007 2028
3107 2028
3207 2028
3007 2029
3107 2029
3207 2029

5
по1
по1
по1
по6
по1
по1
по1
по1, по6
по1
по1
по1
по1
по1, по6
по1, по6
по1
по1
по1
по1

24

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
30.

2
Кабелен измерител/майстор/монтажник/ техник

31.

Картограф

32.

Касиер

33.

Комендант на летателно поле

34.

Старши компресорист на кораб

35.

Корабен моторист

36.

Корабен радиомеханик

37.

Лаборант

38.

Майстор по ...

39.

Машинист

40.

Медицински регистратор

41.

Метеонаблюдател

42.

Метеоспециалист

43.

Механик

44.

Мотокарист

45.

Моторист

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
3007 2030
3107 2030
3207 2030
3007 2031
3107 2031
3207 2031
3007 2032
3107 2032
3207 2032
3007 2033
3107 2033
3207 2033
3007 2034
3107 2034
3207 2034
3007 2035
3107 2035
3207 2035
3007 2036
3107 2036
3207 2036
3007 2037
3107 2037
3207 2037
3007 2038
3107 2038
3207 2038
3007 2039
3107 2039
3207 2039
3007 2040
3107 2040
3207 2040
3007 2041
3107 2041
3207 2041
3007 2042
3107 2042
3207 2042
3007 2043
3107 2043
3207 2043
3007 2044
3107 2044
3207 2044
3007 2045
3107 2045
3207 2045

5
по1
по6
по6
по1
по1
по1
по1
по6
по1, по6
по1
по6
по1
по1
по1
по1
по1

25

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
46.

ВЕСТНИК

2
Началник на автоматичен радиопеленгатор/
автомобилна газозарядна станция/
кислородозарядна (въздухозарядна) станция/
автомобилна прожекторна станция/азимутална
навигационна система/акумулаторно-зарядна
станция/апаратна/глисаден радиомаяк/
горивозарядна станция/група/СКВ/
електростанция/кодово-неонов светомаяк/
лаборатория/многоцелеви кондиционер/
радиопеленгатор/приводна радиостанция/
радиомаяк/светомаяк/радиоприемна машина/
радиорелейна станция/радиостанция/
фелдегерско-пощенска служба/филтровентилационни установки/звено/подвижна
рекомпресионна станция/станция/съоръжение
„Странджа2” (без подчинен състав)
47. Оператор-механик
48.

Оператор (по .../на ...)

49.

Оркестрант III група

50.

Оръжеен майстор

51.

Отчетник

52.

Пиротехник

53.

Писар

54.

Пожарникар

55.

Помощник-дежурен (по ...)

56.

Помощник-комендант

57.

Помощник-началник на охрана

58.

Преводач

С Т Р. 9 3

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4
3007 2046
3107 2046
3207 2046

5
по1, по6

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

3007 2047
3107 2047
3207 2047
3007 2048
3107 2048
3207 2048

по1

3007 2049
3107 2049
3207 2049
3007 2050
3107 2050
3207 2050
3007 2051
3107 2051
3207 2051
3007 2052
3107 2052
3207 2052
3007 2053
3107 2053
3207 2053
3007 2054
3107 2054
3207 2054
3007 2055
3107 2055
3207 2055
3007 2056
3107 2056
3207 2056
3007 2057
3107 2057
3207 2057
3007 2058
3107 2058
3207 2058

по1, по6

по6
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1

26

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

1
59.

Приемчик-експедитор

2

60.

Радио и радиорелеен оператор

61.

Радиомайстор

62.

Радиометрист-наблюдател

63.

Радиомеханик

64.

Радионастройчик

65.

Радиооператор

66.

Радиоразузнавач-пеленгаторчик

67.

Радиорелеен майстор

68.

Радиорелеен механик

69.

Радиорелеен оператор

70.

Радиотелеграфист

71.

Регулировчик

72.

Снабдител

73.

Специалист (по ...)

74.

Старши охранител

75.

Старши разузнавач

76.

Старши трюмен машинист

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН1/ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
3007 2059
3107 2059
3207 2059
3007 2060
3107 2060
3207 2060
3007 2061
3107 2061
3207 2061
3007 2062
3107 2062
3207 2062
3007 2063
3107 2063
3207 2063
3007 2064
3107 2064
3207 2064
3007 2065
3107 2065
3207 2065
3007 2066
3107 2066
3207 2066
3007 2067
3107 2067
3207 2067
3007 2068
3107 2068
3207 2068
3007 2069
3107 2069
3207 2069
3007 2070
3107 2070
3207 2070
3007 2071
3107 2071
3207 2071
3007 2072
3107 2072
3207 2072
3007 2073
3107 2073
3207 2073
3007 2074
3107 2074
3207 2074
3007 2075
3107 2075
3207 2075
3007 2076
3107 2076
3207 2076

5
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1
по1, по6

по1
по1
по1
27

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
77.

Статистик-проверител

78.

Телемеханик-автоматчик

79.

Техник по ...

80.

Технически сътрудник

81.

Топограф (експедитор)

82.

Турбинист

83.

Фелдегер

84.

Хидроакустик

85.

Химически инструктор

86.

Хладилен майстор

87.

Шофьор

88.

Щурмански електротехник

1.
2.
3.

2

Длъжностно ниво 6
Инструктор

Командир/Началник на отделение/разчет/
екипаж/звено/станция/танк/РПУ (с войнишки/
матроски състав)
Мерач-оператор

4.

Механик-водач

5.

Началник на парова централа

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4
3007 2077
3107 2077
3207 2077
3007 2078
3107 2078
3207 2078
3007 2079
3107 2079
3207 2079
3007 2080
3107 2080
3207 2080
3007 2081
3107 2081
3207 2081
3007 2082
3107 2082
3207 2082
3007 2083
3107 2083
3207 2083
3007 2084
3107 2084
3207 2084
3007 2085
3107 2085
3207 2085
3007 2086
3107 2086
3207 2086
3007 2087
3107 2087
3207 2087
3007 2088
3107 2088
3207 2088

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4306 1001
4406 1001

5
по6
по1
по1, по6
по1
по6
по1
по1
по1
по1
по6
по1
по1

4306 1002
4406 1002
4306 1003
4406 1003
4306 1004
4406 1004
4306 1005
4406 1005

28

С Т Р.

96

1
6.

Началник на смяна

7.

Началник на станция

ДЪРЖАВЕН

2

8.

Оператор-оръжейник в батальон „Специални
сили”/за специални бойни действия
9.
Оператор-разузнавач в батальон „Специални
сили”/за специални бойни действия
10. Плувец-спасител
11.

Младши преводач

12.

Снайперист

13.

Старши гвардеец

1.

Длъжностно ниво 5
Авиомеханик

2.

Автокранист

3.

Автомеханик

4.

Автомонтьор

5.

Администратор (на ...)

6.

Акумулаторист

7.

Алпинист

8.

Артилерийски електротехник

9.

Артилерийски радиометрист

10.

Артилерист

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ТН4
ТН4
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН1
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4306 1006
4406 1006

5

4306 1007
4406 1007
4306 1008
4406 1008
4306 1009
4406 1009
4306 1010
4406 1010
4306 1011
4406 1011
4306 1012
4406 1012
4306 1013
4406 1013
4305 1001
4405 1001
4305 1002
4405 1002
4305 1003
4405 1003
4305 1004
4405 1004
4305 1005
4405 1005
4305 1006
4405 1006
4305 1007
4405 1007
4305 1008
4405 1008
4305 1009
4405 1009
4305 1010
4405 1010

29

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
11.

Боцман-такелажник

2

12.

Булдозерист

13.

Вахтен оператор

14.

Водач на трайлер

15.

Водолаз-разузнавач

16.

Готвач

17.

Гранатометчик

18.

Дежурен по ...

19.

Екскаваторчик

20.

Експедитор

21.

Електромеханик

22.

Електромеханик-агрегатчик

23.

Електротехник по .../на ...

24.

Електротехник-зареждач

25.

Изчислител

26.

Катерист

27.

Комендор-пиротехник

28.

Компресорист на кораб

ВЕСТНИК

3
ТН1/ТН2/TН3/
ТН4/ТН5/ТН6/
ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

С Т Р. 9 7

4
4305 1011
4405 1011

5

4305 1012
4405 1012
4305 1013
4405 1013
4305 1014
4405 1014
4305 1015
4405 1015
4305 1016
4405 1016
4305 1017
4405 1017
4305 1018
4405 1018
4305 1019
4405 1019
4305 1020
4405 1020
4305 1021
4405 1021
4305 1022
4405 1022
4305 1023
4405 1023
4305 1024
4405 1024
4305 1025
4405 1025
4305 1026
4405 1026
4305 1027
4405 1027
4305 1028
4405 1028
30

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

1
29.

2
Котелен машинист (на кораб)

30.

Кранист

31.

Лаборант

32.

Лабораторист

33.

Майстор

34.

Мерач

35.

Мерач на картечница

36.

Механик-регулировчик

37.

Минен електротехник

38.

Миньор

39.

Младши оръжеен майстор

40.

Монтажник-планерист

41.

Монтьор

42.

Монтьор-шофьор

43.

Моторист (на кораб)

44.

Началник на маслозареждач

45.

Началник на регистратура

46.

Оператор (по .../на ...)

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4305 1029
4405 1029

5

4305 1030
4405 1030
4305 1031
4405 1031
4305 1032
4405 1032
4305 1033
4405 1033
4305 1034
4405 1034
4305 1035
4405 1035
4305 1036
4405 1036
4305 1037
4405 1037
4305 1038
4405 1038
4305 1039
4405 1039
4305 1040
4405 1040
4305 1041
4405 1041
4305 1042
4405 1042
4305 1043
4405 1043
4305 1044
4405 1044
4305 1045
4405 1045
4305 1046
4405 1046
31

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
47.

2
Пиротехник-електромеханик на кораб

48.

Планшетист

49.

Пожарникар

50.

Проучвател

51.

Радиометрист на кораб

52.

Радиоразузнавач-диспечер/планшетист

53.

Радиорелейчик

54.

Радиотелеграфист

55.

Разузнавач

56.

Рулеви

57.

Сигналчик

58.

Старши номер на разчет

59.

Старши химик-дегазатор

60.

Старши химик-разузнавач

61.

Стрелец-зенитчик

62.

Телеграфист

63.

Телемеханик на кораб

64.

Телефонен ЗАС механик

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 9 9

4
4305 1047
4405 1047

5

4305 1048
4405 1048
4305 1049
4405 1049
4305 1050
4405 1050
4305 1051
4405 1051
4305 1052
4405 1052
4305 1053
4405 1053
4305 1054
4405 1054
4305 1055
4405 1055
4305 1056
4405 1056
4305 1057
4405 1057
4305 1058
4405 1058
4305 1059
4405 1059
4305 1060
4405 1060
4305 1061
4405 1061
4305 1062
4405 1062
4305 1063
4405 1063
4305 1064
4405 1064
32

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

1
65.

Телефонен механик

66.

Телефонен техник

67.

Техник по .../на ...

68.

Топогеодезист-изчислител

69.

Трален електротехник на кораб

70.

Трюмен машинист

71.

Турбинист

72.

Турбомашинист

73.

Уредник на музей и библиотека (МКИС)

74.

Хидроакустик

75.

Химически инструктор

76.

Чертожник

77.

Шофьор

78.

Щурмански електротехник на кораб

1.

2

Длъжностно ниво 4
Домакин на обект

2.

Завеждащ имущество/хранилище/архив

3.

Завеждащ столова

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4
4305 1065
4405 1065

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4304 1001
4404 1001

5

4305 1066
4405 1066
4305 1067
4405 1067
4305 1068
4405 1068
4305 1069
4405 1069
4305 1070
4405 1070
4305 1071
4405 1071
4305 1072
4405 1072
4305 1073
4405 1073
4305 1074
4405 1074
4305 1075
4405 1075
4305 1076
4405 1076
4305 1077
4405 1077
4305 1078
4405 1078

4304 1002
4404 1002
4304 1003
4404 1003

33

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
4.

Кабелен монтажник

2

5.

Куриер

6.

Механик (на …)

7.

Младши отчетник

8.

Охранител

9.

Палубен моряк

10.

Пиротехник

11.

Писар

12.

Помощник-комендант на летателното поле

13.

Приемчик, предавач

14.

Радиомайстор

15.

Радиометрист

16.

Радиомеханик/Радиорелеен механик

17.

Радиооператор

18.

Санитарен инструктор

19.

Скатавач на парашути

20.

Снабдител

21.

Специалист по ...

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 1 0 1

4
4304 1004
4404 1004

5

4304 1005
4404 1005
4304 1006
4404 1006
4304 1007
4404 1007
4304 1008
4404 1008
4304 1009
4404 1009
4304 1010
4404 1010
4304 1011
4404 1011
4304 1012
4404 1012
4304 1013
4404 1013
4304 1014
4404 1014
4304 1015
4404 1015
4304 1016
4404 1016
4304 1017
4404 1017
4304 1018
4404 1018
4304 1019
4404 1019
4304 1020
4404 1020
4304 1021
4404 1021
34

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

1
22.

Старши полигончик

23.

Телеграфен ЗАС механик

24.

Телефонист

25.

Фелдегер

1.

ВЕСТНИК

2

Длъжностно ниво 3
Гвардеец

2.

Лаборант-анализатор

3.

Младши мерач

4.

Младши мерач на картечница

5.

Младши механик-водач

6.

Младши плувец-спасител

7.

Младши техник

8.

Младши топогеодезист-изчислител

БРОЙ 105

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4
4304 1022
4404 1022

ТН1

4003 1001
4103 1001
4203 1001
4003 1002
4103 1002
4203 1002
4003 1003
4103 1003
4203 1003
4003 1004
4103 1004
4203 1004
4003 1005
4103 1005
4203 1005
4003 1006
4103 1006
4203 1006
4003 1007
4103 1007
4203 1007
4003 1008
4103 1008
4203 1008
4003 1009
4103 1009
4203 1009
4003 1010
4103 1010
4203 1010
4003 1011
4103 1011
4203 1011
4003 1012
4103 1012
4203 1012
4003 1013
4103 1013
4203 1013

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ТН4

9.

Оператор-радиотелеграфист в батальон
„Специални сили”/за специални бойни действия

10.

Оператор-санитар в батальон „Специални
сили”/за специални бойни действия

ТН4

11.

Оператор-сапьор в батальон „Специални
сили”/за специални бойни действия

ТН4

12.

Техник по ремонт на ...

13.

Физик-лаборант

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

5

4304 1023
4404 1023
4304 1024
4404 1024
4304 1025
4404 1025

35

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
14.

2
Хидроакустик-електротехник

15.

Хидротехник

16.

Шофьор на БТР

1.

Длъжностно ниво 2
Автогрейдерист

2.

Автотенекеджия

3.

Агрегатчик

4.

Антенен механик

5.

Артилерист-радиометрист

6.

Артилерист-разузнавач

7.

Багерист

8.

Вахтен оператор

9.

Водач на екскаватор

10.

Водач на земекопна машина

11.

Вододобивчик

12.

Водопроводчик

13.

Геодезист-хидрограф

14.

Далекометрист

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

4
4003 1014
4103 1014
4203 1014
4003 1015
4103 1015
4203 1015
4003 1016
4103 1016
4203 1016

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4002 1001
4102 1001
4202 1001
4002 1002
4102 1002
4202 1002
4002 1003
4102 1003
4202 1003
4002 1004
4102 1004
4202 1004
4002 1005
4102 1005
4202 1005
4002 1006
4102 1006
4202 1006
4002 1007
4102 1007
4202 1007
4002 1008
4102 1008
4202 1008
4002 1009
4102 1009
4202 1009
4002 1010
4102 1010
4202 1010
4002 1011
4102 1011
4202 1011
4002 1012
4102 1012
4202 1012
4002 1013
4102 1013
4202 1013
4002 1014
4102 1014
4202 1014

5

36

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

1
15.

Дизелист

2

16.

Диспечер (планшетист)

17.

Дърводелец

18.

Електроагрегатчик

19.

Електрогазозаварчик

20.

Електроженист

21.

Електромеханик-акумулаторист

22.

Електромеханик-дизелист

23.

Електромеханошлосер

24.

Електроосветител

25.

Енергетик

26.

Жироскопист

27.

Заварчик

28.

Завеждащ хранилище (за ...)

29.

Звукометрист

30.

Изпитател

31.

Кабелен майстор/механик/монтьор

32.

Картечар

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4002 1015
4102 1015
4202 1015
4002 1016
4102 1016
4202 1016
4002 1017
4102 1017
4202 1017
4002 1018
4102 1018
4202 1018
4002 1019
4102 1019
4202 1019
4002 1020
4102 1020
4202 1020
4002 1021
4102 1021
4202 1021
4002 1022
4102 1022
4202 1022
4002 1023
4102 1023
4202 1023
4002 1024
4102 1024
4202 1024
4002 1025
4102 1025
4202 1025
4002 1026
4102 1026
4202 1026
4002 1027
4102 1027
4202 1027
4002 1028
4102 1028
4202 1028
4002 1029
4102 1029
4202 1029
4002 1030
4102 1030
4202 1030
4002 1031
4102 1031
4202 1031
4002 1032
4102 1032
4202 1032

5
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БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
33.

Компресорист

2

34.

Корабен електромонтьор

35.

Корабен монтьор на ...

36.

Майстор по ремонт на ...

37.

Машинен механик

38.

Машинист-газотурбинист на кораб

39.

Машинист на товарачна машина

40.

Метеонаблюдател

41.

Метеоролог

42.

Младши авиомеханик

43.

Младши автоелектромеханик

44.

Младши автокранист

45.

Младши автомеханик

46.

Младши автомонтьор

47.

Младши администратор (на ...)

48.

Младши акумулаторист

49.

Младши алпинист

50.

Младши артилерийски електротехник

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

С Т Р. 1 0 5

4
4002 1033
4102 1033
4202 1033
4002 1034
4102 1034
4202 1034
4002 1035
4102 1035
4202 1035
4002 1036
4102 1036
4202 1036
4002 1037
4102 1037
4202 1037
4002 1038
4102 1038
4202 1038
4002 1039
4102 1039
4202 1039
4002 1040
4102 1040
4202 1040
4002 1041
4102 1041
4202 1041
4002 1042
4102 1042
4202 1042
4002 1043
4102 1043
4202 1043
4002 1044
4102 1044
4202 1044
4002 1045
4102 1045
4202 1045
4002 1046
4102 1046
4202 1046
4002 1047
4102 1047
4202 1047
4002 1048
4102 1048
4202 1048
4002 1049
4102 1049
4202 1049
4002 1050
4102 1050
4202 1050

5
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С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

1
51.

2
Младши артилерийски радиометрист

52.

Младши артилерист

53.

Младши баталер

54.

Младши боцман-такелажник

55.

Младши булдозерист

56.

Младши водолаз

57.

Младши водолаз-разузнавач

58.

Младши ВЧ механик

59.

Младши готвач

60.

Младши екскаваторчик

61.

Младши електромеханик

62.

Младши електротехник

63.

Младши ЗАС телеграфен механик

64.

Младши ЗАС телефонен механик

65.

Младши изчислител

66.

Младши изчислител-планшетист

67.

Младши кабелен монтажник

68.

Младши катерист

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4002 1051
4102 1051
4202 1051
4002 1052
4102 1052
4202 1052
4002 1053
4102 1053
4202 1053
4002 1054
4102 1054
4202 1054
4002 1055
4102 1055
4202 1055
4002 1056
4102 1056
4202 1056
4002 1057
4102 1057
4202 1057
4002 1058
4102 1058
4202 1058
4002 1059
4102 1059
4202 1059
4002 1060
4102 1060
4202 1060
4002 1061
4102 1061
4202 1061
4002 1062
4102 1062
4202 1062
4002 1063
4102 1063
4202 1063
4002 1064
4102 1064
4202 1064
4002 1065
4102 1065
4202 1065
4002 1066
4102 1066
4202 1066
4002 1067
4102 1067
4202 1067
4002 1068
4102 1068
4202 1068

5

39

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
69.

2
Младши котелен машинист на кораб

70.

Младши кранист

71.

Младши лаборант

72.

Младши лабораторист

73.

Младши механик на …

74.

Младши механик-регулировчик

75.

Младши минен електротехник

76.

Младши миньор

77.

Младши моторист (на ...)

78.

Младши огнехвъргач

79.

Младши оператор (по .../на ...)

80.

Младши пиротехник

81.

Младши планшетист

82.

Младши радиомайстор

83.

Младши радиометрист

84.

Младши радиомеханик (на ...)

85.

Младши радиооператор

86.

Младши радиоразузнавач-пеленгаторчик

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 1 0 7

4
4002 1069
4102 1069
4202 1069
4002 1070
4102 1070
4202 1070
4002 1071
4102 1071
4202 1071
4002 1072
4102 1072
4202 1072
4002 1073
4102 1073
4202 1073
4002 1074
4102 1074
4202 1074
4002 1075
4102 1075
4202 1075
4002 1076
4102 1076
4202 1076
4002 1077
4102 1077
4202 1077
4002 1078
4102 1078
4202 1078
4002 1079
4102 1079
4202 1079
4002 1080
4102 1080
4202 1080
4002 1081
4102 1081
4202 1081
4002 1082
4102 1082
4202 1082
4002 1083
4102 1083
4202 1083
4002 1084
4102 1084
4202 1084
4002 1085
4102 1085
4202 1085
4002 1086
4102 1086
4202 1086

5
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С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

1
87.

2
Младши радиорелеен механик

88.

Младши радиорелейчик

89.

Младши радиотелеграфист

90.

Младши сигналчик

91.

Младши стрелец-зенитчик

92.

Младши телеграфен механик

93.

Младши телеграфист

94.

Младши телефонен ЗАС механик

95.

Младши телефонен механик

96.

Младши телефонен техник

97.

Младши техник по …

98.

Младши трюмен моторист

99.

Монтажник

100. Монтьор (на ...)
101. Мостостроител
102. Мотокарист
103. Номер на ракетно-пускова установка
104. Номер от разчет

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4002 1087
4102 1087
4202 1087
4002 1088
4102 1088
4202 1088
4002 1089
4102 1089
4202 1089
4002 1090
4102 1090
4202 1090
4002 1091
4102 1091
4202 1091
4002 1092
4102 1092
4202 1092
4002 1093
4102 1093
4202 1093
4002 1094
4102 1094
4202 1094
4002 1095
4102 1095
4202 1095
4002 1096
4102 1096
4202 1096
4002 1097
4102 1097
4202 1097
4002 1098
4102 1098
4202 1098
4002 1099
4102 1099
4202 1099
4002 1100
4102 1100
4202 1100
4002 1101
4102 1101
4202 1101
4002 1102
4102 1102
4202 1102
4002 1103
4102 1103
4202 1103
4002 1104
4102 1104
4202 1104

5
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БРОЙ 105

1
105. Оператор на КИТ

ДЪРЖАВЕН

2

106. Оператор на шифрова техника
107. Отчетник на шифрови документи
108. Печатар
109. Помощник механик-водач
110. Помощник-готвач
111. Помощник-електротехник на кораб
112. Помощник-кранист
113. Помощник-мерач на картечница
114. Помощник-моторист на кораб
115. Помощник-оператор
116. Помощник-турбинист на кораб
117. Преден наблюдател-разузнавач
118. Проектант-картограф
119. Радионастройчик
120. Радиосондист-метeонаблюдател
121. Радиотелефонист
122. Рулеви-сигналчик

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

С Т Р. 1 0 9

4
4002 1105
4102 1105
4202 1105
4002 1106
4102 1106
4202 1106
4002 1107
4102 1107
4202 1107
4002 1108
4102 1108
4202 1108
4002 1109
4102 1109
4202 1109
4002 1110
4102 1110
4202 1110
4002 1111
4102 1111
4202 1111
4002 1112
4102 1112
4202 1112
4002 1113
4102 1113
4202 1113
4002 1114
4102 1114
4202 1114
4002 1115
4102 1115
4202 1115
4002 1116
4102 1116
4202 1116
4002 1117
4102 1117
4202 1117
4002 1118
4102 1118
4202 1118
4002 1119
4102 1119
4202 1119
4002 1120
4102 1120
4202 1120
4002 1121
4102 1121
4202 1121
4002 1122
4102 1122
4202 1122

5
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С Т Р.

110

1
123. Санитар

ДЪРЖАВЕН

2

124. Сапьор
125. Сапьор-мостостроител
126. Сапьор-разузнавач
127. Спасител-парашутист
128. Стрелец-оператор
129. Стругар
130. Стругаро-фрезист
131. Стругаро-шлосеро монтьор
132. Стругар-шлосер
133. Техник-лаборант
134. Топогеодезист
135. Торпеден електротехник
136. Тракторист
137. Трюмен машинист
138. Турбомашинист
139. Фадромист
140. Финишьор

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4002 1123
4102 1123
4202 1123
4002 1124
4102 1124
4202 1124
4002 1125
4102 1125
4202 1125
4002 1126
4102 1126
4202 1126
4002 1127
4102 1127
4202 1127
4002 1128
4102 1128
4202 1128
4002 1129
4102 1129
4202 1129
4002 1130
4102 1130
4202 1130
4002 1131
4102 1131
4202 1131
4002 1132
4102 1132
4202 1132
4002 1133
4102 1133
4202 1133
4002 1134
4102 1134
4202 1134
4002 1135
4102 1135
4202 1135
4002 1136
4102 1136
4202 1136
4002 1137
4102 1137
4202 1137
4002 1138
4102 1138
4202 1138
4002 1139
4102 1139
4202 1139
4002 1140
4102 1140
4202 1140

5
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БРОЙ 105

1
141. Фотолаборант
142. Хидроакустик
143. Химик
144. Химик-дегазатор
145. Химик-дозиметрист
146. Химик-котляр
147. Химик-лаборант
148. Химик-разузнавач
149. Химик-санитар
150. Хлебар-сладкар
151. Хлебопекар
152. Шлосер
153. Шофьор-автокранист
154. Шофьор-агрегатчик
155. Шофьор-акумулаторист
156. Шофьор-багерист
157. Шофьор-кранист
158. Шофьор-оператор

ДЪРЖАВЕН

2

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 1 1 1

4
4002 1141
4102 1141
4202 1141
4002 1142
4102 1142
4202 1142
4002 1143
4102 1143
4202 1143
4002 1144
4102 1144
4202 1144
4002 1145
4102 1145
4202 1145
4002 1146
4102 1146
4202 1146
4002 1147
4102 1147
4202 1147
4002 1148
4102 1148
4202 1148
4002 1149
4102 1149
4202 1149
4002 1150
4102 1150
4202 1150
4002 1151
4102 1151
4202 1151
4002 1152
4102 1152
4202 1152
4002 1153
4102 1153
4202 1153
4002 1154
4102 1154
4202 1154
4002 1155
4102 1155
4202 1155
4002 1156
4102 1156
4202 1156
4002 1157
4102 1157
4202 1157
4002 1158
4102 1158
4202 1158

5
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С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

1
2
159. Шофьор-радиотелеграфист
160. Шофьор-радиотелефонист
161. Шофьор-санитар
162. Шофьор-химик
163. Щурмански електротехник на кораб

1.

Длъжностно ниво 1
Автоматчик

2.

Бояджия

3.

Войник за отцепление

4.

Войник за поддръжка, обслужване и охрана
на войсковия район

5.

Деловодител

6.

Деловодител-калкулант

7.

Дешифраторчик

8.

Зареждач

9.

Зидаро-мазач

10.

Касиер

11.

Киномеханик

12.

Кльонист-охранител

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4
4002 1159
4102 1159
4202 1159
4002 1160
4102 1160
4202 1160
4002 1161
4102 1161
4202 1161
4002 1162
4102 1162
4202 1162
4002 1163
4102 1163
4202 1163

ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

4001 1001
4101 1001
4201 1001
4001 1002
4101 1002
4201 1002
4001 1003
4101 1003
4201 1003
4001 1004
4101 1004
4201 1004
4001 1005
4101 1005
4201 1005
4001 1006
4101 1006
4201 1006
4001 1007
4101 1007
4201 1007
4001 1008
4101 1008
4201 1008
4001 1009
4101 1009
4201 1009
4001 1010
4101 1010
4201 1010
4001 1011
4101 1011
4201 1011
4001 1012
4101 1012
4201 1012

5
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БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
13.

Книговодител

2

14.

Копист

15.

Корпусник

16.

Линеен надзорник

17.

Магазинер

18.

Манипулант

19.

Маскировчик

20.

Младши дежурен (в .../ по ...)

21.

Младши експедитор

22.

Младши изпълнител

23.

Младши куриер

24.

Младши охранител

25.

Младши писар

26.

Младши пожарникар

27.

Младши приемчик

28.

Младши разузнавач

29.

Младши санитарен инструктор

30.

Младши скатавач на парашути

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

С Т Р. 1 1 3

4
4001 1013
4101 1013
4201 1013
4001 1014
4101 1014
4201 1014
4001 1015
4101 1015
4201 1015
4001 1016
4101 1016
4201 1016
4001 1017
4101 1017
4201 1017
4001 1018
4101 1018
4201 1018
4001 1019
4101 1019
4201 1019
4001 1020
4101 1020
4201 1020
4001 1021
4101 1021
4201 1021
4001 1022
4101 1022
4201 1022
4001 1023
4101 1023
4201 1023
4001 1024
4101 1024
4201 1024
4001 1025
4101 1025
4201 1025
4001 1026
4101 1026
4201 1026
4001 1027
4101 1027
4201 1027
4001 1028
4101 1028
4201 1028
4001 1029
4101 1029
4201 1029
4001 1030
4101 1030
4201 1030

5
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С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

1
31.

2
Младши специалист по ...

32.

Младши телефонист

33.

Младши фелдегер

34.

Младши шофьор

35.

Наблюдател

36.

Огняр

37.

Озвучител

38.

Осветител

39.

Палубен моряк

40.

Подавач (на данни)

41.

Полигончик

42.

Помощник-гранатометчик

43.

Помощник-дежурен

44.

Помощник-снабдител на кораб

45.

Понтонер

46.

Поставач

47.

Прожекторист

48.

Пълнач

ВЕСТНИК

3
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7

БРОЙ 105

4
4001 1031
4101 1031
4201 1031
4001 1032
4101 1032
4201 1032
4001 1033
4101 1033
4201 1033
4001 1034
4101 1034
4201 1034
4001 1035
4101 1035
4201 1035
4001 1036
4101 1036
4201 1036
4001 1037
4101 1037
4201 1037
4001 1038
4101 1038
4201 1038
4001 1039
4101 1039
4201 1039
4001 1040
4101 1040
4201 1040
4001 1041
4101 1041
4201 1041
4001 1042
4101 1042
4201 1042
4001 1043
4101 1043
4201 1043
4001 1044
4101 1044
4201 1044
4001 1045
4101 1045
4201 1045
4001 1046
4101 1046
4201 1046
4001 1047
4101 1047
4201 1047
4001 1048
4101 1048
4201 1048

5
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БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

1
49.

Пътен строител

2

50.

Работник в кухня

51.

Работник в склад

52.

Регулировчик

53.

Рулеви

54.

Санитар-дезинфектор

55.

Санитар-носач

56.

Сондьор

57.

Специалист I степен по ...

58.

Стартьор

59.

Строителен специалист

60.

Такелажник

61.

Тапицер

62.

Хронометрист

63.

Чертожник

ВЕСТНИК

3
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/ТН5/
ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7
ОН2/ОН3/ТН1/
ТН2/TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/ТН7

С Т Р. 1 1 5

4
4001 1049
4101 1049
4201 1049
4001 1050
4101 1050
4201 1050
4001 1051
4101 1051
4201 1051
4001 1052
4101 1052
4201 1052
4001 1053
4101 1053
4201 1053
4001 1054
4101 1054
4201 1054
4001 1055
4101 1055
4201 1055
4001 1056
4101 1056
4201 1056
4001 1057
4101 1057
4201 1057
4001 1058
4101 1058
4201 1058
4001 1059
4101 1059
4201 1059
4001 1060
4101 1060
4201 1060
4001 1061
4101 1061
4201 1061
4001 1062
4101 1062
4201 1062
4001 1063
4101 1063
4201 1063

5
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С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

ЗАБЕЛЕЖКИ:
I. Структура на пълния цифров код на длъжността:
- първа цифра - категория военнослужещи:
1 - офицери;
2 - офицерски кандидати;
3 - сержанти (старшини);
4 - войници (матроси);
- втора цифра - военни звания:
за офицери:
0 - лейтенант;
1 - старши лейтенант;
2 - капитан (капитан-лейтенант);
3 - майор (капитан III ранг);
4 - подполковник (капитан II ранг);
5 - полковник (капитан I ранг);
6 - бригаден генерал (флотилен адмирал);
7 - генерал-майор (контраадмирал);
8 - генерал-лейтенант (вицеадмирал);
9 - генерал (адмирал);
за офицерски кандидати:
0 - офицерски кандидат - 1-ви клас;
1 - офицерски кандидат - 2-ри клас;
за сержанти (старшини):
0 - младши сержант (старшина II степен);
1 - сержант (старшина I степен);
2 - старши сержант (главен старшина);
3 - старшина (мичман);
за войници (матроси):
0 - редник (матрос) - 1-ви клас;
1 - редник (матрос) - 2-ри клас;
2 - редник (матрос) - 3-ти клас;
3 - ефрейтор (старши матрос) - 1-ви клас;
4 - ефрейтор (старши матрос) - 2-ри клас;
- трета и четвърта цифра – длъжностно ниво
- пета цифра - минимално изискване за образование:
1 - средно образование;
2 - средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в
професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ
обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален
сержантски (старшински) колеж или учебен център;
3 - средно образование, четвърта степен на професионална квалификация придобита в
професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ
обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален
сержантски (старшински) колеж или учебен център и завършили курс за военно звание „офицерски
кандидат” в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено на него по чл. 115, ал.
2 от ППЗОВСРБ;
4 - образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или ОКС „професионален
бакалавър по ...” за ВМА по гражданска специалност за кариерна област „Професионална”; ОКС
„бакалавър” по специалност от професионално направление „Военно дело” или ОКС „бакалавър”
по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите,
получавана във висшите военни училища и професионална квалификация по военно дело за
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кариерна област „Командна”;
5 - ОКС „бакалавър” или ОКС „професионален бакалавър по ...” за ВМА по гражданска
специалност за кариерна област „Професионална” или ОКС „бакалавър” по специалност от
професионално направление „Военно дело” за кариерна област „Командна”;
6 - ОКС „магистър” по гражданска специалност за кариерно поле „Професионално” и за
академична длъжност „асистент” от кариерна област „Командна”;
7 - ОКС „магистър” по специалности от професионално направление „Военно дело” във военни
академии или приравнени на тях специалности, придобити във висши училища и колежи в
чужбина;
8 - ОКС „магистър” по специалности от професионално направление „Военно дело” във военни
академии или приравнени на тях специалности, придобити във висши училища и колежи в чужбина
и стратегически курс във военни академии или приравнено на тях обучение във висши военни
училища и колежи в чужбина;
9 - образователна и научна степен „доктор”;
0 - за кариерно поле „Командно” - ОКС „магистър” по специалност „Стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” във
военни академии или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение във висши военни
училища и колежи в чужбина, за кариерно поле „професионално” и за офицерите от академичния
състав - ОКС „магистър” по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените
сили” в професионално направление „Военно дело” или завършили стратегически курс във военни
академии или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение във висши военни училища и
колежи в чужбина.
- цифри от 6 до 8 - пореден номер на длъжността в съответното длъжностно ниво.
II. Кариерни полета, кариерни области и професионални области:
- кариерни полета за офицери:
1 – командно (кп1);
5 – професионално (кп5);
- кариерни области за офицери:
1 – командна (ко1);
5 – професионална (ко5);
- професионални области за офицерски кандидати и сержанти (старшини):
1 – основна (по1);
6 – други (по6).
III. Йерархическите нива са:
- Стратегическо ниво (СН) – Министерство на отбраната;
- Оперативно ниво 1 (ОН1) – Съвместно командване на силите и командвания
на видове въоръжени сили;
- Оперативно ниво 2 (ОН2) – военни академии и висши военни училища;
- Оперативно ниво 3 (ОН3) – управление на СКИС и др.;
- Тактическо ниво 1 (ТН1) – бригада/база тип „А” ;
- Тактическо ниво 2 (ТН2) – бригада/база тип „Б”;
- Тактическо ниво 3 (ТН3) – полк;
- Тактическо ниво 4 (ТН4) – самостоятелен батальон/дивизион тип „А”;
- Тактическо ниво 5 (ТН5) – самостоятелен батальон/дивизион тип „Б”;
- Тактическо ниво 6 (ТН6) – линеен батальон/дивизион;
- Тактическо ниво 7 (ТН7) – рота/батарея.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Фонд затворно дело“, приет с
Постановление № 225 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „и в поправителните домове“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Когато обектът на концесия е държавна
собственост и съгласно закон се управлява от
или е предоставен за управление на предприятието, действията по възлагане на концесия
се изпълняват от министъра на правосъдието.
(2) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на министъра на
правосъдието като концедент след одобряване
от Министерския съвет.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предприятието изпълнява и възлага
обществени поръчки при условията и по реда,
предвидени в Закона за обществените поръчки.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. продажба на недвижими имоти и движими вещи;“.
2. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Предприятието може да финансира
дейността си и чрез кредити и средства от
участие в международни проекти и програми,
финансирани от Европейския съюз или от
други международни финансови институции
и донори.“
§ 5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ръководители на териториалните поделения на предприятието са началниците на
затворите.“
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Министърът на правосъдието:
1. упражнява правото на собственост на
държавата в държавното предприятие;
2. назначава и освобождава заместник-председателя, членовете на управителния съвет и
изпълнителния директор, сключва и прекратява
договорите за управление с тях и определя
възнагражденията им;
3. осъществява общ контрол върху дейността
на предприятието, на УС и на изпълнителния
директор;
4. осъществява последващ контрол върху
решенията на УС на предприятието;
5. по предложение на УС определя организационната структура на предприятието,
включително броя и седалищата на териториалните поделения;
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6. взема решения за придобиване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни
материални активи;
7. взема решения за учредяване на вещни
права, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и одобрява заповедите за откриване
и приключване на търгове за предоставяне
под наем на недвижими имоти и движими
вещи – частна държавна собственост, в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната
собственост и Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост;
8. решава въпросите за участието на предприятието в търговски дружества след решение
на Министерския съвет;
9. разрешава участието на предприятието
в граждански дружества, доколкото друго не
е предвидено в закона;
10. упражнява правомощията на концедент
по възлагане на концесии върху обекти – държавна собственост, които се управляват от или
са предоставени за управление на предприятието, при условията и по реда на Закона за
концесиите;
11. взема решения за ползване на кредити
и учредяване на ипотеки и залози по предложение на УС;
12. разрешава участието на държавното
предприятие в международни проекти и програми, финансирани от Европейския съюз,
международни организации, институции и
други донори;
13. назначава одитор или одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет
и приема заверения годишен финансов отчет;
14. упражнява правата по притежаваните от
предприятието дялове или акции в търговски
дружества;
15. утвърждава Инструкция за материалното
стимулиране на служителите на предприятието, на териториалните му поделения и на
лишените от свобода при осъществяване на
неговата дейност;
16. утвърждава правила за работата на УС;
17. утвърждава годишната програма за развитие на предприятието за следващата година.
(2) Министърът на правосъдието може със
заповед да делегира на заместник-министър
правомощията си по ал. 1, т. 3 и 4.
(3) Министърът на правосъдието може със
заповед да делегира на изпълнителния директор
на предприятието правомощия по ал. 1, т. 6 по
отношение на движими вещи.“
§ 7. В чл. 17, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. е в йерархическа връзка на ръководство
и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с
което е във фактическо съжителство, с роднина
по права линия без ограничения, по съребрена
линия до четвърта степен включително или по
сватовство до четвърта степен включително;“.
§ 8. В чл. 19 след думата „които“ се добавя „се
утвърждават от министъра на правосъдието и“.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думата „членове“ се заличава.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) По изключение и по предложение на
председателя УС може да приеме решение и
неприсъствено чрез протокол, подписан от
всички негови членове. В случай че някой от
членовете на УС направи мотивирано искане
проектът на решение да бъде обсъден от УС,
той се включва в дневния ред за следващото
заседание.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Техническото и деловодното осигуряване
на дейността на УС се извършва от главното
управление на предприятието.“
§ 10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Управителният съвет:
1. определя основните насоки и осъществява
пряко ръководство и контрол на дейността на
предприятието;
2. обсъжда и приема мерки, практически
подходи и дейности за изпълнение на стопанската политика и развитие на предприятието;
3. одобрява вътрешните актове за дейността
на предприятието в съответствие с действащото
законодателство;
4. предлага на министъра на правосъдието
за утвърждаване правила за работата си;
5. предлага на министъра на правосъдието
организационната структура на предприятието,
включително броя и седалищата на териториалните поделения;
6. ежегодно прави предложение до министъра
на правосъдието за назначаване на одитор или
одиторско предприятие за заверка на годишния
финансов отчет и за приемане на заверения
годишен финансов отчет при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки;
7. приема щатното разписание на длъжностите в структурите на предприятието по
предложение на изпълнителния директор;
8. предлага на министъра на правосъдието
да вземе решение за придобиване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни
материални активи;
9. предлага на министъра на правосъдието
да вземе решение за учредяване на вещни
права, придобиване и разпореждане с недвижими имоти, за одобряване на заповедите
за откриване и приключване на търгове за
предоставяне под наем на недвижими имоти
и движими вещи – частна държавна собственост, в съответствие с разпоредбите на Закона
за държавната собственост и Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост;
10. прави предложения до министъра на
правосъдието за предоставяне на концесии
върху обекти – държавна собственост, които
се управляват от или са предоставени за управление на предприятието, при условията и
по реда на Закона за концесиите;
11. отправя чрез министъра на правосъдието
предложения до Министерския съвет относно участието на предприятието в търговски
дружества;
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12. предлага на министъра на правосъдието да разреши участието на предприятието в
граждански дружества, доколкото друго не е
предвидено в закона;
13. приема решения за участие на предприятието в икономически сдружения във връзка
с провеждането на търгове;
14. предлага на министъра на правосъдието
да предприеме действия във връзка със собствеността на предприятието по реда на чл. 6
от Закона за държавната собственост;
15. предлага на министъра на правосъдието
да вземе решение за ползване на кредити и
учредяване на ипотеки и залози;
16. предлага на министъра на правосъдието
да вземе решение за участието на държавното
предприятие в международни проекти и програми, финансирани от Европейския съюз или
от други международни финансови институции
и донори;
17. обсъжда разчети и прогнози, свързани
с дейността на производствените звена в затворите, за набиране на собствени приходи;
18. обсъжда и приема проекти за развитие на
производствената, финансовата и маркетинговата стратегия на предприятието и формирането
на оборотен капитал;
19. предлага за утвърждаване от министъра
на правосъдието годишна програма за развитие
на предприятието за следващата година;
20. извършва анализи на състоянието на производствените звена в затворите и прогнозира
тенденциите в развитието им и изпълнението
на стопанските задачи;
21. одобрява счетоводната политика на
предприятието;
22. взема решение за създаване и закриване
на звеното „Вътрешен одит“ в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешен одит в
публичния сектор, определя състава на звеното, утвърждава статут и вътрешни правила
за дейността му, Програма за осигуряване и
подобряване качеството на одитната дейност
на звеното, тригодишни и годишни планове за
дейността и определя размера на възнагражденията на вътрешните одитори;
23. изпълнява и други функции, свързани с
управлението на предприятието, в съответствие
с действащите нормативни актове.“
§ 11. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Председателят организира и ръководи
заседанията на УС, а при негово отсъствие
дейностите се осъществяват от заместникпредседателя.“
§ 12. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на предприятието;
2. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред други
лица в страната и в чужбина;
3. отчита се за своята дейност пред министъра на правосъдието и УС;
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4. осигурява законосъобразното изпълнение
на решенията на УС;
5. сключва договори, свързани с дейността
на предприятието;
6. сключва и прекратява трудовите договори
с работниците и служителите на предприятието;
7. утвърждава длъжностните характеристики и щатното разписание на длъжностите в
структурите на предприятието след приемането
му от УС;
8. командирова със заповед работниците и
служителите от предприятието в страната и
в чужбина;
9. представя на министъра на правосъдието
междинен и годишен доклад за дейността и
състоянието на предприятието; междинният
доклад се представя след изтичане на първото
шестмесечие на календарната година;
10. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации
по въпроси, свързани с дейността на предприятието;
11. координира изпълнението на общите
задачи между членовете на УС;
12. организира обучението, квалификацията и преквалификацията на работниците и
служителите;
13. организира, ръководи и контролира и
другите дейности, които подпомагат, съпътстват
и/или допълват основния предмет на дейност
на предприятието, както и социалната му
политика;
14. организира разработването на вътрешните актове за дейността на предприятието в
съответствие с действащото законодателство
преди приемането им от УС;
15. утвърждава счетоводната политика на
предприятието след одобряване от УС;
16. организира финансово-счетоводното и
правното обслужване на предприятието;
17. сключва договори за кредити, ипотеки
и залози след решение на министъра на правосъдието по предложение на УС;
18. награждава и налага дисциплинарни
наказания на работниците и служителите на
предприятието;
19. предлага на УС организационната структура на предприятието, включително броя и
седалищата на териториалните поделения,
както и щатното разписание на длъжностите
в структурите на предприятието;
20. анализира необходимостта от предоставяне на концесии върху обекти – държавна
собственост, които се управляват от или са
предоставени за управление на предприятието,
и информира УС и министъра на правосъдието;
21. предоставя дневния ред за заседанието
най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието на членовете на УС и на министъра
на правосъдието за сведение;
22. предоставя протокола от заседанието в
срок до 5 работни дни на членовете на УС за подпис и на министъра на правосъдието в срок до
2 работни дни след подписването му за осъ-
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ществяване на последващ контрол върху взетите
решения на УС;
23. изпълнява и други функции, възложени
му от министъра на правосъдието и от УС.“
§ 13. В чл. 29, ал. 1 думите „и поправителните домове“ се заличават.
§ 14. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Звено „Вътрешен одит“ е подчинено функционално на УС и административно
на изпълнителния директор на предприятието.
(2) Звеното осъществява вътрешен одит по
Закона за вътрешния одит в публичния сектор на всички структури, програми, дейности
и процеси в предприятието, включително на
средствата от Европейския съюз, както и от
други донори.
(3) Основните функции на звеното са регламентирани в Статута на звено „Вътрешен
одит“, Вътрешните правила за дейността на
звено „Вътрешен одит“ в Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и длъжностните
характеристики на служителите от звеното.“
§ 15. В член 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и УС“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. В чл. 31, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвяне и представяне на министъра
на правосъдието на междинни и годишен финансови отчети;“.
2. В т. 7 думите „главното управление“ се
заменят с „предприятието“.
3. Точка 9 се отменя.
§ 17. В глава пета, раздел I се създава чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Към Държавно предприятие
„Фонд затворно дело“ на основание чл. 22, ал. 2
от Закона за професионалното образование и
обучение има Център за професионално обучение на лишени от свобода лица със седалище
в София и адрес на управление: бул. Ген. Н.
Столетов № 26.
(2) Центърът осъществява начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия или
по част от професия и продължаващо професионално обучение на лица, навършили
16 години, чрез актуализиране, разширяване
или надграждане на придобитата квалификация
по професия или по част от професия.
(3) Дейността на Центъра се регламентира
с утвърден от изпълнителния директор на
предприятието правилник.“
§ 18. В чл. 33, в изречение първо думите
„и в поправителните домове“, а в изречение
второ думите „или в поправителните домове“
се заличават.
§ 19. В чл. 36, ал. 4 думата „утвърждават“
се заменя с „определят“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11080
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-33
от 14 юни 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Атанасий“, идентификатор 77181.10.477.3, гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, с
класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
Възраждането с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
A. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в ПИ с идентификатор 77181.10.477,
гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по КК и КР, одобрен със Заповед № РД-18-9
от 23.03.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: няма необходимост
от охранителна зона, тъй като устройствената
среда е вече изградена, а самият имот на църквата
с обширен двор действа като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
да се създаде цялостен план за благоустройство;
отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
ремонт и експониране на бившите жилищни
помещения и кръщелня, сега склад и канцелария,
с цел адаптация към функции за църковно-просветни и ритуални нужди;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
11001
ЗАПОВЕД № РД-9Р-66
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Димитрий Солунски“, гр. Айтос, община Айтос,
област Бургас, с класификация на архитектурностроителна и художествена недвижима културна
ценност от Възраждането с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
A. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: в границите на
парцел с пл. № 2147, част от УПИ I – за обществени дейности и жилищно строителство, кв. 107 от
действащ кадастрален план на гр. Айтос, област
Бургас, Заповед за одобрение № РД-14-02-123 от
10.02.1986 г. на министъра на строителството и
селищното устройство.
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2. Териториален обхват на охранителната
зона на НКЦ: предлага се охранителна зона с
териториален обхват: парцел с пл. № 2148, 2140,
2142 – част от УПИ I – за обществени дейности и
жилищно строителство, УПИ IV-2145, УПИ VII2144, УПИ IV-2145, кв. 107, както и през улица
УПИ I – за комплексно жилищно строителство,
УПИ XII-2258, кв. 127, и УПИ V-2243, УПИ III2241, кв. 128 от действащ кадастрален план на
гр. Айтос, област Бургас, Заповед за одобрение
№ РД-14-02-123 от 10.02.1986 г. на министъра на
строителството и селищното устройство.
Б. Предписания за опазване:
1. Предписания за опазване на НКЦ:
1.1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони,
църковна утвар, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– премахване на фасадни панели от екстериора на църквата;
– премахване на облицовка от фасадни тухли
по ъглите и цокъла на църквата;
– премахване на вътрешни подпрозоречни
облицовки от фаянсови плочки и възстановяване
на варовото измазване при липса на стенописен
слой;
– възстановяване оформлението на купола
над входа на храма;
– възстановяване по аналогия на липсващите решетки от ковано желязо на прозореца
на абсидата;
– п од м я н а н а в с и ч к и P VC д о г р а м и с
нови – дървени, по проект, съгласуван по реда
на действащата нормативна уредба;
– запазване на обема на църковния магазин
без неговото дострояване или надстрояване;
консервация, реставрация и създаване на цялостно архитектурно решение за екстериора на
камбанарията с камбаната;
консервация и реставрация и придаване на
единен архитектурен образ на оградния зид и
порта;
поддръжка и възстановяване на автентичността на двора с всички негови елементи – порти,
надгробни камъни, каменни подпорни зидове,
растителност, настилки на алеите, чешма, вградена в уличния зид;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
под д р ъж к а, консерва ц и я, рес та вра ц и я и
експониране на НКЦ – сградата на църковното
настоятелство.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
1.2. Допустими дейности:
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направа на сондажи в църковната стенопис
с цел разкриване на по-стари слоеве изписване
под съвременните стенописи.
1.3. Препоръчва се:
премахване на навеса, застроен свързано
към сградата на църковното настоятелство,
и помещаване на неговите функции в рамките на съществуващите сгради – тази на църковното настоятелство и църковния магазин;
отделяне на имота на църквата в отделен УПИ.
2. Предписания за опазване на охранителната
зона на НКЦ:
2.1. Допуска се:
съхраняване на съществуващото застрояване и/или ново строителство на територията
на охранителната зона, като то следва да не
възпрепятства експонирането, възприемането и
достъпа до храма;
промяна на регулационните линии при съобразяване с начина и характера на съществуващото
застрояване.
2.2. Не се допуска:
поставяне на рекламни съоръжения, антени
на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експонирането на недвижимите
културни ценности.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11002
ЗАПОВЕД № РД-9Р-67
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
I. Предоставям статут на обект: църква „Успение Богородично“, гр. Ихтиман, община Ихтиман,
област Софийска, с класификация на архите-
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ктурно-строителна и художествена недвижима
културна ценност от Възраждането с категория
„местно значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на парцел с пл. № 991, кв. 176 – църква,
по плана на гр. Ихтиман, Заповед за одобрение
№ 558 от 1990 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: средата около църквата вече е изградена
и благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони,
църковна утвар, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– премахване на металнo покривно покритие
и полагане на едноулучни керемиди;
– цялостно разкриване на стенописа по западната фасада на храма;
– подмяна на настилката в екзонартекса и
параклиса с каменни плочи или дюшеме;
– изработка на нов детайл на стълбата към
емпория, както и за дървените елементи, затварящи средната зона на емпория;
– проучване, консервация и реставрация на
оригиналния стенописен слой, разположен под
този от 1912 г., по проекти, съгласувани според
действащата нормативна уредба;
– премахване на външната тоалетна в североизточния край на имота и обособяването на
функцията в рамките на сградата на църковното
настоятелство;
консервация и реставрация на оградния зид;
поддръжка и възстановяване на автентичността
на двора с всички негови елементи: надгробни
камъни, растителност, настилки на алеи;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
съхранение на обемите и архитектурния образ
на съществуващото архиерейско наместничество
с камбанария;
поддръжка, консервация, реставрация и експониране на НКЦ сградата на първото светско
училище в Ихтиман съгласно индивидуалните
му предписания за опазване.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
разграничаване с цвят или материал на покривното покритие между оригиналния обем на
църквата и по-късно оформените галерии.
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3. Препоръчва се:
подмяна на входната порта към двора с такава,
характерна за съответния архитектурно-строителен период и тип на обекта.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11003
ЗАПОВЕД № РД-9Р-68
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Георги“, кв. Върба, гр. Радомир, община Радомир,
област Перник, с класификация на архитек
турно-строителна и художествена недвижима
културна ценност от Възраждането с категория
„национално значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на НКЦ: в границите
на УПИ I-182, кв. 43 от действащ кадастрален
план на кв. Върба, гр. Радомир, област Перник,
Заповед за одобрение № РД-4-9 от 29.06.1987 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: средата около църквата вече е изградена
и благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони,
църковна утвар, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;
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възстановяване на променени автентични
характеристики:
– възстановяване на покривно покритие от
едноулучни керемиди;
– цялостно разкриване на стенописа в пространството на притвора;
– проучване, консервация и реставрация на
оригиналния стенописен слой, разположен под
настоящия слой боя;
– премахване на външната тоалетна и обособяването є в църковната сграда;
– премахване на дървената конструкция, закрепена към южната фасада на църквата;
– ремонт и естетизиране на църковната сграда
в имота при решение за нейното запазване;
консервация, реставрация и създаване на цялостно архитектурно решение за екстериора на
камбанарията с камбаната, както и на църковната
сграда в имота при решение да бъде запазена;
консервация и реставрация на оградния зид
и порта;
проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация
и реставрация на ограден зид;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
2.  Допустими дейности:
премахване на църковната сграда, разположена
западно от храма в имота;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди или за жилище
на свещеника.
3. Препоръчва се:
подмяна на входните порти на двора с такива,
характерни за съответния архитектурно-строителен период.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11004
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-69
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД- 09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от
28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г.,
Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед
№ РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на
културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Николай Чудотворец“ – нова, кв. 25, парц. XI,
пл. № 902, с. Владимирово, община Бойчиновци,
област Монтана, с класификация на художествена
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от Новото време с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: обектът попада в границите на имот № 902, УПИ XI, кв. 25
по плана на с. Владимирово, община Бойчиновци,
одобрен със Заповед № 2591 от 1963 г. на кмета
на община Бойчиновци.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: няма необходимост от охранителна
зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен
двор действа като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
да се създаде цялостен план за благоустройство;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност, при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допустими дейности:
възстановяване на съборената едноетажна
кръщелня на старото є място (където сега е
паянтовата постройка), като получи функции за
църковно-просветни дейности;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за
жилище на свещеника;
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изписване, съобразено със стилистиката на
храма;
ремонт в стилистиката на кръщелнята, на
камбанарията в западната част на двора;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11005
ЗАПОВЕД № РД-9Р-70
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Николай Чудотворец“ – стара, кв. 25, УПИ XI902, с. Владимирово, община Бойчиновци, област
Монтана, с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Възраждането с категория „за сведение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: обектът попада
в границите на имот № 902, УПИ XI, кв. 25 по
плана на с. Владимирово, община Бойчиновци,
одобрен със Заповед № 2591 от 1963 г. на кмета
на община Бойчиновци.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона,
тъй като устройствената среда е вече изградена, а
самият имот на църквата с обширен двор действа
като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на съхранените елементи с художестве-
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на стойност (запазените в новия храм, част от
иконостаса – трапецовиден фронтон с дърворезбени елементи по него; един от змейовете на
Венчилката), както и на съхранените елементи
на обзавеждането;
да се създаде цялостен план за благоустройство.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допустими дейности:
възстановяване на съборената едноетажна
кръщелня на старото є място (където сега е
паянтовата постройка), като получи функции за
църковно-просветни дейности;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за
жилище на свещеника;
ремонт в стилистиката на кръщелнята на
камбанарията в западната част на двора.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11006
ЗАПОВЕД № РД-9Р-71
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Иван Рилски“, кв. 21, УПИ 177, с. Острица, община Две могили, област Русе, с класификация
на архитекту рно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Новото време
с категория „местно значение“.

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на кв. 21, УПИ 177  по плана за регулация
на с. Острица, област Русе, утвърден със Заповед
№ 269 от 1965 г.
2. Териториален обхват на охранителната
зона на НКЦ: не се предлага. По отношение на
църковния двор регулацията от 1965 г. е частично
изпълнена, като имотът е отрязан от североизток и му е додадена част от запад. Промените
не застрашават експонирането на храма, всички
важни елементи, свързани с църквата (надгробни
паметници и плочи, стопанска постройка), остават
в имотните граници. Проблем се явява новият
трафопост, който стои чуждо в храмовия имот и
пречи на възприемането на храма от запад. Останалата част от квартала е общинска градинка,
поради което няма необходимост от определяне
на охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и  художествена стойност: иконостас, икони, църковна
утвар, свещници, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, каменни корнизи и рамки,
дървен таван в интериор и пр.;
сондаж за съхранена каменна настилка в наоса
на храма и консервация и реставрация;
възстановяване на автентични характеристики:
– почистване на елементи от обработен лицев
камък (корнизи, колони, свещници и др.) в интериор и екстериор от нанесена боя, мазилка и пр.;
– възстановяване на липсващи елементи от
автентичното остъкляване на екзонартекса по
запазен детайл;
не се допуска поставянето на допълнителни
предмети и аксесоари по иконостаса (икони, перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и пр.);
консервация и реставрация на камбанария;
консервация и реставрация на надгробни
паметници в двора;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
естетизиране на едноетажната постройка в
двора съобразно архитектурните характеристики
на храма и поддържане в добро състояние на
външния є вид.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
благоустрояване на средата на храма, както
и засаждане на нова растителност – характерна
за района;
изграждане на нова ограда около имота на
храма, съобразена с архитектурно-художествените
му особености и характерни подходи;
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поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което да не е закрепено за самия обект и да не пречи на неговото
свободно възприемане.
3. Препоръчва се:
да се прецени възможността за каширане
или преместване (преработка) на трафопоста в
двора на храма.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11007
ЗАПОВЕД № РД-9Р-72
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 74
от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Димитър“, УПИ II-243, кв. 17, и част от имот с
пл. № 244 от кв. 17, с. Червен, община Иваново,
област Русе, с класификация на архитектурностроителна и художествена недвижима културна
ценност от Възраждането с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите
на УПИ II-243, кв. 17 от уличната регулация на с.
Червен, област Русе, утвърден със Заповед № 96
от 27.05.1990 г., включително сградата, част от
автентичното допълващо застрояване на храма,
намираща се понастоящем в източната част на
съседен УПИ-244, обозначена като ПС на същия
регулационен план, а в опорния план на НИНКН
в приложение № 4 към чл. 23, ал. 1 от Наредба
№ Н-12 от 2012 г. – под № 5.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона,
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тъй като устройствената среда е вече изградена,
а самият имот на църквата с обширен двор и
на възвишение действа като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар,
железни решетки по прозорци, ковани дървени
врати, железни кръстове по покрив, дървени
стасидии и пр.; за целта се изисква сондаж за
стенописна украса в интериора на храма и сондаж
за съхранена каменна настилка в наоса на храма;
възстановяване на заличени автентични характеристики:
– премахване на желязна врата и зазиждания
на арките в екзонартекса;
– подмяна на PVC дограма по прозорците с
дървена, съобразена с архитектурно-художествените особености на храма;
– подмяна на анкериращите фасадни елементи на обтегачите с такива, съобразени с архитектурно-художествените особености на храма;
– премахване на коминните тела от фасадите
на храма;
не се допуска поставянето на допълнителни
предмети и аксесоари по иконостаса (икони, перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и пр.);
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
консервация, реставрация и експониране на
сградите в двора, двата войнишки паметника,
каменен кръст, каменен ограден и подпорен зид
с порта и каменно стълбище;
консервация и реставрация на двата каменни
свещника и експонирането им на подходящо
място в интериора на храма.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
благоустрояване на средата на храма, както
и засаждане на нова растителност – характерна
за района;
поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което не е закрепено
за самия обект и не пречи на неговото свободно
възприемане;
поставяне на ажурна метална ограда/парапет
по източния подпорен зид с цел обезопасяване;
обликът и материалът да бъдат съобразени с архитектурно-художествените особености на храма
и автентичните железни решетки по прозорците.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
3. Препоръчва се:
да се извърши промяна на регулационния
план, която да предвиди връщане на отделената
стопанска постройка в границите на църковния
имот.
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ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11008
ЗАПОВЕД № РД-9Р-73
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 14 на протокол № 76 от
заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.,
Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед
№ РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата,
нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Пророк Илия“ с камбанария, с идентификатори:
65927.501.1708.1 и 65927.501.1708.6, гр. Севлиево,
община Севлиево, област Габрово, с класификация на архитектурно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Възраждането и
Новото време с категория „национално значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ
XIV-1708, кв. 44 от действащ кадастрален план на
гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово,
Заповед за одобрение № РД-18-77 от 16.07.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: църквата се намира в границите на групова недвижима културна ценност „Архитектурен
ансамбъл около църквата „Св. Пророк Илия“ и
няма нужда от охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектур-
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на и художествена стойност: иконостас, икони,
църковна утвар, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора, камбанарията и пр.;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– премахване на съществуващия магазин за
свещи, изработен от PVC дограма;
– премахване на циментовата настилка в
двора на църквата;
– премахване на окачени тавани в канцеларията и в притвора;
– да се променят вратите, отвеж дащи от
преддверието в притвора към канцеларията и
баптистерия, както и входната порта към наоса;
да се направи проучване за оригиналните врати
и при липса на информация да се изработят
детайли, които да отчитат архитектурните и художествените характеристики на храма;
проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация
и реставрация на ограден зид и порта;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
2. Допустими дейности:
заделяне на пространство за продажба на свещи
на подходящо място в зоната на притвора или под
емпория с архитектурно решение, което да не е
в конфликт с архитектурните и художествените
характеристики на храма.
3. Препоръчва се:
изработване на общ детайл за всички метални
ажурни елементи на зидовете, ограждащи двора,
както и вътрешноразположените в него;
изработка на нови плочници в южния двор,
свързваща църквата с битовата сграда, по подобие
на детайла пред западната фасада;
боядисване на водосточните тръби в цвят,
подобен на мазилковото оформление на фасадите.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11009
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-74
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 76 от
заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.,
Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед
№ РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата,
нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Димитър“, с. Скорците, община Трявна, област
Габрово, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „национално
значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на ПИ 77, кв. 13
от действащ кадастрален план на с. Скорците,
община Трявна, област Габрово, Заповед за одобрение № 135 от 18.05.1932 г. – улична регулация,
и № 2089 от 3.05.1932 г. – дворищна регулация.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: средата около църквата вече е изградена
и благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна
и художествена стойност: стенописна украса, иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки
по прозорци, ковани дървени врати, железни
кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– изработка на ПУП – ПРЗ за промяна границите на УПИ II-77 и връщане на дворищната
регулация, която обхваща оригиналния каменен
зид и всички оригинални елементи от църковната функция –  църквата, гробовете пред нея,
останките от сграда в северозападния край на
имота;
– връщане на оригиналните икони от храма
на техните места, а при невъзможност за тяхното локализиране –  изписване на нови икони
и монтиране в иконостаса на църквата;
– проу чване, консерваци я и реставраци я
на оригиналния стенописен слой по западната
фасада, разположен под настоящия слой боя;
– демонтиране на табелите от южната част
на западната фасада и монтаж на подходящо
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място в имота на църквата с цел реставрация
и експониране на стенописния слой под тях;
– према х ване на дървената конст ру к ци я,
закрепена към южната фасада на църквата;
проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация
и реставрация на ограден зид и порта и др.;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна
уредба.
2. Допустими дейности:
изследване на минали етапи в затварянето
на екзонартекса с плътни и ажурни прегради;
изработка и монтаж на нови преградни елементи
по проекти, съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба;
възстановяване на сградата в северозападния
край на имота, което не нарушава възприемането
на църквата и не възпрепятства експонирането
є; тя следва да е едноетажна, ограничена функционално единствено за църковно-просветни и
ритуални нужди или за жилище на свещеника.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. I, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11010
ЗАПОВЕД № РД-9Р-75
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 76 от
заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
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№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.,
Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед
№ РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата,
нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Успение Пресветая Богородици“ с камбанария, с.
Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с класификация на архитектурно-строителна
и художествена недвижима културна ценност от
Възраждането с категория „национално значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ
I-239 и УПИ II-240, кв. 25 от действащ ПУП
на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, Заповед за одобрение № 619 от
18.07.1968 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: средата около църквата вече е изградена
и благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони,
църковна утвар, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– възстановяване на покривно покритие от
каменни плочи;
– връщане намясто липсващите икони както
в иконостаса, така и в притвора;
– замяна с нови икони при невъзможно връщане на откраднатите икони;
– проучване, реставрация и консервация на
мазилковото оформление на външните стени;
– проучване, консервация и реставрация на
оригиналния стенописен слой в наоса, притвора
и нартекса;
– ремонт и естетизиране на църковната сграда
в имота при решение за нейното запазване;
изработка на ПУП – ПРЗ за промяна границите на УПИ I-239 с включване на цялото
строително петно на камбанарията;
консервация и реставрация на камбанарията
с камбаната;
консервация и реставрация на оградния зид
и порта;
проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация
и реставрация на ограден зид и др.;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация,
тя да се изпълни по начин, който не в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
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и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
2. Не се допуска:
поставяне на рекламни съоръжения, антени
на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експонирането на недвижимите
културни ценности.
3. Допустими дейности:
премахване на едноетажната сграда, разположена западно от храма в имота;
цялостно покриване на покрива с каменни
плочи, идентични с тези, покриващи конхите;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за
жилище на свещеника.
4. Препоръчва се:
подмяна на входните порти на двора с такива – характерни за съответния архитектурностроителен период.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева
11011
ЗАПОВЕД № РД-9Р-77
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-612 от 10.08.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 4. на протокол
№ 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД- 09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от
28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г.,
Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед
№ РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664
от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г.
и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:
І. Променям статут, като определям режими
за опазване – териториален обхват и предписания за опазване на недвижима културна ценност
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„Тракийска гробница в м. Мишкова нива“, община
Малко Търново, област Бургас, обявена с Протокол
№ 3 на СОПК от 27.06.1986 г. за археологически
паметник на културата с категория „национално значение“, и променям наименованието на:
археологическата недвижима културна ценност
(АНКЦ) „Антична куполна гробница в местността Мишкова нива“, землище на гр. Малко
Търново, община Малко Търново, област Бургас,
с категория „национално значение“.
Определям следните режими за опазване на
АНКЦ:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на АНКЦ: с протокол
от 28.03.2018 г. на междуведомствена комисия в
изпълнение на Заповед № РД-9К-20 от 21.03.2018 г.
на министъра на културата са предложени следните граници и режими за опазване на АНКЦ
„Антична куполна гробница в местността Мишкова нива“, землище на гр. Малко Търново, община
Малко Търново, област Бургас:
1.1. Териториалният обхват на АНКЦ включва
поземлен имот с идентификатор 46663.75.1023
по КККР на гр. Малко Търново, отдел 77(2)
по Горскостопанския план (ГСП) от 2018 г. на
териториално поделение (ТП) Държавно горско
стопанство (ДГС) „Малко Търново“, с обща
площ –  2636 кв. м.
1.2. Граници на АНКЦ: съвпадат с границите
на поземлен имот с идентификатор 46663.75.1023
по КККР на гр. Малко Търново.
2. Териториален обхват на охранителната
зона на АНКЦ (включваща и „Антична сграда
с ограден зид“ и „Могилен некропол“):
2.1. Териториалният обхват на охранителната
зона включва: подотдел 77/Ч, подотдел 77/Ц, под
отдел 77/Ф, подотдел 77/ Х, подотдел 76/Т, част
от подотдел 77/Ш, част от подотдел 76/П по ГСП
от 2018 г. на ТП ДГС „Малко Търново“ и част
от поземлен имот с идентификатор 46663.75.1022
по КККР на гр. Малко Търново (път), с обща
площ 55 310 кв. м.
2.2. Граници на охранителната зона: охранителната зона започва от т. А с координати
Х=4648925.28 и Y=665866.94 (координатна система БГС 2005) от имотната граница на имот
44663.75.1023 по КККР на гр. Малко Търново,
продължава, като пресича подотдел 77/Ш по
ГСП от 2018 г. на ТП ДГС „Малко Търново“, до
т. Б с координати Х=464871808 и Y=66594536,
оттам върви на запад по северната граница на
подотдел 77/У и продължава по част от западната граница до североизточния ъгъл на подотдел
76/Х и продължава по неговата източна граница
до нейния югоизточен ъгъл, пресича подотдел
76/С до североизточния ъгъл на подотдел 76/У,
продължава по северната граница на подотдел
76/У до нейния северозападен ъгъл, пресича подотдел 76/Т до т. В с координати Х=4648664.71 и
Y=6658009.91 и продължава по северната граница
на подотдел 76/С до т. Г с координати Х=4648733.02
и Y=665571.20 и оттам пресича подотдел 76/П до
т. Д с координати Х=4648762.03 и Y=665701.36 и
оттам продължава на север по западната граница
на имот 75.1022 до т. Е с координати Х=4648866.42
и Y=665701.09, пресича същия имот до т. Ж с
координати Х=4648863.98 и Y=665708.68 и про-
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дължава по източната граница на този имот до
т. З с координати Х=46484896.85 и Y=665718.33 и
по северната граница на подотдел 77/Ч отива в
т. И на имот 75.1023 с координати Х=4648922.95
и У=665884.18 и оттам по западната, южната
и част от източните граници на същия имот и
оттам се затваря в т. А.
Б. Предписания за опазване:
1. Предписания за опазване на територията
на АНКЦ:
Определя се като територия за археологическо проучване (при необходимост), консервация,
реставрация и експониране на археологически
недвижими културни ценности и структури. Забранява се почвената обработка, засаждането на
нова дървесна, храстова и тревна растителност,
трайни насаждения с дълбока коренова система,
както и използването на територията за пасище,
мера и ливада. Забраняват се всякакви строителни дейности, с изключение на изграждане на
инфраструктура, свързана със защитата и/или
експонирането на археологическата недвижима
културна ценност, или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп
и обслужване на посетителите  – навеси, беседки, погледни площадки, пътеки, художествено
и фу нк ционално осветление, експозиционни
информационни табла.
Допуска се използването на югозападната
част на ПИ с идентификатор 46663.75.1023 (в
края на асфалтовия път) за оформяне на подход,
обслужващ АНКЦ. Тук се допуска изграждане
на паркинг/обръщало за МПС (без асфалтово
покритие), монтаж на преместваеми обекти,
свързани с обслужването на посетителите –  
информационни табели, места за отдих, посетителски информационен център, определени по
схема и индивидуални проекти. Дейностите по
реализацията им задължително се извършват
под наблюдение на археолог и при стриктно
спазване на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство (ЗКН). Схемите и проектите, както и
всички горецитирани дейности и инвестиционни
инициативи за територията на АНКЦ се съгласуват с Министерството на културата по реда на
чл. 83 и 84 от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1,
т. 13 от ЗКН с РИОСВ – Бургас, Регионалната
дирекция по горите (РДГ) – Бургас, и ТП ДГС
„Малко Търново“.
Дейностите по социализацията на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват
задължително под ръководството на археолог при
условията на чл. 161 от ЗКН.
Забранява се използването на територията,
включена в границите на АНКЦ, за депо за всякакъв вид отпадъци.
На територията на археологическата ценност
се забранява сеч и изкореняване на дървесна и
храстова растителност, с изключение на необходимото за социализацията на обекта. В такива
случаи дейностите се извършват задължително
в присъствието на археолог и след съгласуване с
ТП ДГС „Малко Търново“ и РДГ – Бургас.
Забранява се бивакуването и паленето на
огньове.
2. Предписания за опазване на територията
на охранителната зона на АНКЦ:
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Определя се като зона за археологическо
наблюдение, проучване и експониране на археологически недвижими културни ценности и
структури.
На територията на охранителната зона се
прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в ГСП на ТП ДГС „Малко Търново“ от
2018 г. (в процедура на утвърждаване). Допуска
се поддръжка, ремонт на съществуващите горски
пътища, както и при необходимост прокарването
на нови. Горскостопанските работи, свързани с
нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог при спазване
на изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. С цел
осигуряване на археологическо наблюдение ТП
ДГС „Малко Търново“ предварително уведомява
Историческия музей – Малко Търново, за намеренията си. Допуска се ремонт и поддръжка на
частта от асфалтовия път, попадаща в границите
на охранителната зона, при спазване на същите
изисквания.
За териториите, където са разположени археологическите недвижими културни ценности
„Антична сграда с ограден зид“ (отдел 76 (т) и част
от отдел 77 (ш) и „Могилен некропол“ (в част от
отдел 76 (п) по ГСП на ТП ДГС „Малко Търново“
от 2018 г.), се забраняват всякакви горскостопански
дейности и мероприятия, нарушаващи целостта
на земния пласт и застрашаващи с унищожаване
или компрометиране археологическите недвижими културни ценности. Допуска се единствено
археологическо, геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация
на АНКЦ и структури.
Когато във връзка с археологически проучвания или провеждане на дейности, свързани
с консервация, реставрация и експониране на
археологически структури, и изграждане на туристическа инфраструктура се налага почистване от
дървесна и храстова растителност, задължително
тези дейности се съгласуват с ТП ДГС „Малко
Търново“ и РДГ –  Бургас.
Разрешава се ловно-стопанска дейност. Забранява се паша на кози и свине.
Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
Забранява се откриването на кариери за добив
на подземни богатства и инертни материали.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.

11013

За министър:
Ам. Гешева

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-722
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво, установено с
констативен протокол № БР-ХП-4/1.02.2018 г. на
РИОСВ – Плевен:
1. Обявявам за защитено дърво летен дъб
(Quersus robur), на възраст над 100 години с височина около 25 м, обиколка на ствола 3,40 м,
намиращо се на ул. Бъкстон № 5, в поземлен
имот с идентификатор 56722.659.834 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, одобрена със Заповед № РД-1871 от 6.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 62 от 2008 г.). Вековното дърво е с координати X=4808551.3, Y=428674.8, в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Плевен,  да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Н. Кънчев
10982
ЗАПОВЕД № РД-723
от 27 ноември 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
напълно изсъхнали, установено с констативен
протокол № БР-СС-23/29.09.2016 г. на РИОСВ –
Велико Търново, констативен протокол № ЗПЦМ-05/27.07.2018 г. на РИОСВ – София, констативен протокол № БР-ГГ-37/4.07.2018 г., констативен
протокол № БР-ДЛ-22/4.07.2018 г., констативен
протокол № БР-ХП-17/8.05.2018 г., констативен
протокол № БР-СС-07/30.03.2018 г., констативен
протокол № БР-ХП-11/3.04.2018 г., констативен
протокол № БР-ДЛ-12/13.04.2018 г., констативен протокол № БР-ХП-23/1.06.2018 г. и констативен протокол № БР-ХП-12/3.04.2018 г. на
РИОСВ – Плевен:
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1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в гробищен парк на с. Янковци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед
№ 1042 от 30.11.1984 г. на Комитета по опазване
на природната среда при Министерския съвет.
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под  № 1628.
1.2. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се пред входа на бившите
казарми в землището на Ботевград, община
Ботевград, Софийска област, 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 № 867.
1.3. Вековно дърво от вида върба (Salix sp.),
намиращо се в местност Дагирови бари, остров
Персина, землището на гр. Белене, община Белене, област Плевен, обявено със Заповед № 715
от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 743.
1.4. Пет броя вековни дървета от вида черна
топола (Populus nigra), обявени в група от 15 броя
черни тополи, намиращи се  на остров Персина,
землището на гр. Белене, община Белене, област
Плевен, обявено със Заповед № 715 от 12.03.1975 г.
на Министерството на горите и опазване на
природната среда. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 744.
1.5. Вековно дърво от вида скоруша (Sorbus
domestica), намиращо се в местност Дери магаре,
землището на гр. Угърчин, община Угърчин,
област Ловеч, обявено със Заповед № 44 от
15.01.1991 г. на Министерството на околната
среда (ДВ, бр. 16 от 1991 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1833.
1.6. Три броя вековни дървета от вида бряст
(Ulmus sp.), намиращи се в местност Дрян, землището на гр. Плевен, община Плевен, област
Плевен, обявени със Заповед № 384 от 17.06.1980 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от 1980 г.).
Вековните дървета са заведени в Държавния
регистър на защитените природни обекти под  
№ 1193, № 1194 и № 1195.
1.7. Вековно дърво от вида космат дъб (Quercus
pubescens), намиращо се в местност Палаза, землището на гр. Славяново, община Плевен, област
Плевен, обявено със Заповед № 14 от 8.01.1981 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от 1981 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1225.
1.8. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Кабаница, землището
на с. Върбица, община Плевен, област Плевен,
обявено със Заповед № 441 от 7.08.1978 г. на
Комитета по опазване на природната среда при
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Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1032.
1.9. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Сухото езеро,
землището на с. Беглеж, община Плевен, област
Плевен, обявено със Заповед № 441 от 7.08.1978 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1007.
1.10. Два броя вековни дървета от вида цер
(Quercus cerris), обявени в група от 6 броя дървета
от видовете цер и летен дъб, намиращи се в местност Палаза, землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, обявени със Заповед
№ 19 от 8.01.1981 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 17 от 1981 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1238.
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“.

10983

За министър:
Н. Кънчев

ЗАПОВЕД № РД-725
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековни дървета, установено
с констативен протокол № РП-061/25.07.2018 г.
на РИОСВ – Русе, констативен протокол № БВ017/17.08.2018 г., констативен протокол № БВ018/17.08.2018 г., констативен протокол № БВ019/17.08.2018 г. на РИОСВ – Смолян, констативен протокол № 261/19.04.2018 г. на РИОСВ –
Хасково, констативен протокол № 014222/ПД12-21/10.08.2018 г. на РИОСВ – Бургас, и констативен протокол № БР-СС-22/19.09.2017 г. на
РИОСВ – Велико Търново:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Цер (Quersus cerris) на възраст около 250
години с височина 16 м, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 2,80 м, намиращо се в УПИ ІІІ,
квартал 5,  имот с идентификатор 30507.888.9901
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507,
община Главиница, област Силистра, одобрена
със Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.).
Вековното дърво е с координати X=4855526.767,
Y=614556.522, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.2. Цер (Quersus cerris) на възраст около 250
години с височина 16 м, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 2,90 м, намиращо се в УПИ ІІІ,
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квартал 5, имот с идентификатор 30507.888.9901
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507,
община Главиница, област Силистра, одобрена
със Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.).
Вековното дърво е с координати X=4855491.150,
Y=614584.674, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.3. Цер (Quersus cerris) на възраст около 400
години с височина 16 м, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 4,33 м, намиращо се в имот
с идентификатор 30507.32.82 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507, община Главиница, област Силистра, одобрена със Заповед
№ РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X=4854544.935, Y=614838.414, в
координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.4. Летен дъб (Quercus robur) на възраст
около 400 години с височина 18 м, обиколка на
ствола при височина 1,30 м – 5,10 м, намиращо
се в поземлен имот № 050051 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Листец, ЕКАТТЕ 43894, община Главиница,
област Силистра. Вековното дърво е с координати X=4856623.681, Y=609665.818, в координатна
система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.5. Черен бор (Pinus nigra) на възраст около
100 години с височина 27 м, обиколка на ствола
при височина 1,30 м на всяко от осемте разклонения, започващи от самия терен – са от 22 см
до 43 см, намиращо се в имот с идентификатор
05462.188.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Борино, община
Борино, област Смолян, одобрена със Заповед
№ РД-18-34 от 15.06.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (ДВ, бр. 56 от 2010 г.). Същото се
намира в отдел/подотдел 96/б в териториалния
обхват на ТП „ДГС – Борино“ съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г. Вековното дърво
е с координати X=4614294.588, Y=402431.974, в
координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).
1.6. Бук (Fagus sylvatica) на възраст около 300
години с височина 16,5 м, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 4,20 м, намиращо се в имот
с идентификатор 06879.96.26 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Буйново, община Борино, област Смолян,
одобрена със Заповед № РД-18-1087 от 10.05.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от
2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 212/щ
в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“
съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г.
Вековното дърво е с координати X=4599628.74,
Y=400216.175, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.7. Бук (Fagus sylvatica) на възраст около 200
години с височина 24 м, обиколка на ствола при
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височина 1,30 м – 3,12 м, намиращо се в имот
с идентификатор 06879.96.26 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Буйново, община Борино, област Смолян,
одобрена със Заповед № РД-18-1087 от 10.05.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от
2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 212/щ
в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“
съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г.
Вековното дърво е с координати X=4599617.240,
Y=400095.045, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.8. Смърч (Picea abies) на възраст около 250
години с височина 37,5 м, обиколка на ствола при
височина 1,30 м – 3,85 м, намиращо се в имот
с идентификатор 37592.30.9 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Кожари, община Борино, област Смолян,
одобрена със Заповед № РД-18-1088 от 10.05.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от
2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 202/и
в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“
съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г.
Вековното дърво е с координати X=4599834.313,
Y=405389.960, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.9. Космат дъб (Quercus pubescens) на възраст
около 350 години с височина 16 м, обиколка на
стъблото 4,80 м, намиращо се в урегулиран поземлен имот – парцел VІІ, квартал 66, землището на
с. Черепово, община Харманли, област Хасково.
Вековното дърво е с координати X=4652106.089,
Y=553823.798, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.10. Летен дъб (Quercus robur) на възраст около
300 години с височина 17,5 м, обиколка на ствола
при височина 1,30 м – 3,60 м, намиращо се в имот
с идентификатор 35033.24.344 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас,
одобрена със Заповед № РД-18-37 от 27.07.2015 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 65 от 2015 г.).
Вековното дърво е с координати X=4726968.531,
Y=666127.444, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.11. Дървовидна (турска) леска (Corylus colurna)
на възраст около 160 години с височина над 25 м,
обиколка на стъблото 390 см, намиращо се на ул.
Емилиян Станев № 10, в имот с идентификатор
27190.501.5503 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Елена,
община Елена, област Велико Търново, одобрена
със Заповед № РД-18-1265 от 22.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 59 от 2018 г.).
Вековното дърво е с координати X=4755160.215,
Y=531051.343, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
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3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Русе, РИОСВ – Смолян, РИОСВ –
Хасково, РИОСВ – Бургас, и РИОСВ – Велико
Търново,  да осигурят обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

10984

За министър:
Н. Кънчев

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 296
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземна
КЛ 20 kV и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kV
на подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС
на гр. Велинград до РК в ПИ 222003 по КВС на
с. Драгиново и от РК до МВЕЦ „Долене“ в ПИ
133020 по КВС на с. Драгиново. Част от трасето
преминава през горски територии на дейност на ДГС
„Алабак“, община Велинград, област Пазарджик.
Инвеститорът – „Долене“ – ООД, е собственик
на ПИ 222003 в м. Сипа, където ще се изгради
разпределителна касета, и на ПИ 133020 в местност Луковица по КВС на с. Драгиново, община
Велинград, където ще се изгради МВЕЦ „Долене“.
За нуждите на МВЕЦ „Долене“ е необходимо да се изгради нова подземна кабелна линия
20 kV за присъединяване към съществуващата
електроразпределителна мрежа, като точката на
присъединяване е определена съгласно договор
№ ДГ-ПР-20-121/16.12.2015 г. между инвеститора
и „ЕСО“ – ЕАД, и се намира в ПИ 004047 по
КВС на гр. Велинград – подстанция „Велинград“,
килия 6 от ЗРУ 20 kV. Освен това за осъществяване на комуникация, контрол и видеонаблюдение
успоредно с КЛ 20 kV ще бъде положен оптичен
кабел. Сервитутът на КЛ 20 kV извън населените
места е 4 м – по 2 м от двете страни на оста, а
на оптичния кабел е 1 м – 0,50 м от двете страни
на оста. Общата дължина на трасето е 10 548 м,
като от тях 1106 м попадат в КВС на гр. Велинград (ССФ), 2011 м попадат в регулацията
на гр. Велинград, 1038 м попадат в регулацията
на с. Драгиново, 4000 м попадат в ССФ по КВС
на с. Драгиново, а 2393 м попадат в ГФ от КВС
на с. Драгиново. Трасето на кабела засяга както
земи в регулацията на гр. Велинград и с. Драгиново, така и земи от горския и от селскостопанския фонд на землищата на гр. Велинград и
с. Драгиново. Засегнатите от трасето имоти са
описани в приложение – регистър на засегнати-

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

те имоти. Трасето е проектирано да започва от
подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС на
гр. Велинград. След като излезе от имота, пресича
полски път и продължава в посока към ул. Георги
Кирков. Оттам трасето продължава в източния
и североизточния тротоар на ул. Георги Кирков
до пресечката с ул. Христо Смирненски. Оттам
продължава по източния тротоар на ул. Христо
Смирненски, докато излезе от гр. Велинград в
посока за с. Драгиново. На изхода на гр. Велинград
трасето пресича пътя и продължава вляво в
сервитута на пътя от Велинград до началото на
с. Драгиново. След като влезе в селото, продължава по западния тротоар на ул. Мариница до
пресечката с ул. Кирил и Методий. Там трасето
продължава по западния тротоар на ул. Кирил и
Методий до пресечката с ул. Терегово. След това
минава по южния и западния тротоар на същата
улица, докато стигне до края на селото. Оттам
трасето продължава по съществуващи посадки
и горски пътища до ПИ 222003 по КВС на с.
Драгиново, където ще се изгради РК. Трасето
пресича река Чепинска въздушно (показано с
червен цвят в лист 5) и продължава в подземен тунел, който не е предмет на настоящата
процедура. След излизането от тунела трасето
продължава в източна посока, докато достигне
до ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново, където
ще бъде изградена МВЕЦ „Долене“. В сервитута
на пътищата трасето е проектирано на около 2 м
от границите на имотите, а в регулацията в тротоарите на улиците на около 1 м от границите.
2. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Велинград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Велинград, до Административния съд – Пазарджик.

10731

Председател:
А. Мареков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД 28/1
от 7 декември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол с вх. № 2803/5565
от 5.12.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 2901/46 от 5.10.2018 г. на областния
управител на област Видин, одобрявам план
на новообразувани имоти и регистри към тях в
графичен и цифров вид на земите, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актовете,
посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в землището на община
Белоградчик – 798 дка, намиращи се във вилна
зона „Маркашница“, землище с. Чифлик, община
Белоградчик, област Видин.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния
управител на област Видин пред Административ-
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ния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10987

Областен управител:
А. Георгиева

ЗАПОВЕД № РД 28/2
от 7 декември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол с вх. № 2803/5566
от 5.12.2018 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД 2901/45 от 5.10.2018 г. на областния управител на област Видин, одобрявам план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и
цифров вид на земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актовете, посочени
в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ в землището на община Бойница –
411 дка, намиращи се във вилна зона „Лозята“,
землище с. Бойница, община Бойница, област
Видин.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния
управител на област Видин пред Административния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10988

Областен управител:
А. Георгиева

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1013
от 13 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с Решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 12 от 10.10.2018 г.,
във връзка с доклад с вх. № 277 от 2.11.2018 г.
на кмета на община Свиленград Общинският
съвет – Свиленград, одобрява общ устройствен
план на община Свиленград.

10978

За председател:  
Цв. Атанасова

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 9
от 4 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Ново село, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП на квартал
98 по плана на с. Ново село, община Ново село,
област Видин, съгласно приложена скица.
2. Възлага на кмета на община Ново село
да извърши необходимите действия по реда на
чл. 129, ал. 1 и чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

10974

Председател:
Г. Керанов
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65. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000899 от 5.12.2018 г. възлага на
Ангел Борисов Алексиев с адрес: Пловдив, ул.
Богомил № 69, ет. 4, ап. 22, следния недвижим
имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1370.170 съгласно кадастралната карта
и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
намиращ се в София, кв. Илиянци, съставляващ
УПИ IV-170 в квартал 1 – нов по плана на София, местност Илиянци, с обща площ на имота
по нотариален акт 906 кв. м, а по кадастрална
скица – 971 кв. м, при трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – незастроен имот за жилищни нужди,
със съседи съгласно кадастралната карта – имоти с
КИД: 68134.1370.2025; 68134.1370.531; 68134.1370.517;
68134.1370.171; 68134.1370.168; 68134.1370.169 и
68134.1370.2058.
10986
46. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление: 5.13. Общо инженерство,
учебна дисциплина „Дизайн на детска среда“,
Машинно-технологичен факултет, катедра „Индустриален дизайн“ – един; доцент в професионално направление: 5.4. Енергетика, научна
специалност „Електрически централи и подстанции“, Електротехнически факултет, катедра
„Електроенергетика“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
10950
81. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г.
(попълване на бройки) на основание Решение
на МС № 341 от 21.05.2018 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България и чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно
приложението:
Шифър

3.

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

Форми на
обучение
резадовна дочна

С оц и а л н и , с т оп а нс к и и
правни науки

3.4. Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и
социална политика
5.

1

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали

1

Машинознание и машинни
елементи

1

ВЕСТНИК
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

БРОЙ 105
Форми на
обучение
резадовна дочна

Технология на машиностроенето

1

Двигатели с вътрешно горене

1

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите,
апаратите и системите

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Елект рическ и машини и
апарати

1

Електротехнологии и нанотехнологии в елект ротехниката

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

Електронизация

2

Теория на автоматичното
управление

1

Автоматизация на производството

1

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника

1

Системно програмиране

1

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

5.4. Енергетика
Топлотехника

1

Електроенергийни системи

1

5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация
Корабостроене и кораборемонт

1

Управление и организация
на промишления транспорт
(воден транспорт)

1

Управление на кораби и
корабоводене

1

Системи и устройства за
опазване на околната среда

1

5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен
дизайн

1
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец, попълва се при
подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв.
Справки и приемане на необходимите документи:
ТУ – Варна, стая 319 НУК, М. Филчева, тел.: 052
383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.
10951
3. – Националният военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“, за нуждите на първично звено – катедра „Информационна сигурност“, в приемащо
структурно звено – факултет „Артилерия, ПВО
и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за цивилен служител. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване по
конкурса са обявени със Заповед № РД-02-1108 от
19.11.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“,
линк: http://www.nvu.bg/node/2163. Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратура
за некласифицирана информация на университета. За контакти: тел. 062618875; Siemens: 62075;
GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
10958
581. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Алгебра и теория на числата
(структурна теория на асоциативните пръстени и
унитарните им модули)“ – един; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математически
методи във физиката (алгебрични и статистически
методи)“ – един, за нуждите на ИМИ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел ЧР на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.
10959
15. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на нов пътен надлез сп. Верила за
обект: „Жп линия София – Пловдив, жп участък
София – Елин Пелин“, в обхват: от поземлен
имот с идентификатор 44063.6204.512 през ПИ
с идентификатори: 44063.6204.20, 44063.6204.1,
4 4 0 63.62 0 4.14, 4 4 0 63.62 0 4.15, 4 4 0 63.62 0 4. 50 4,
44063.6204.16, 44063.6204.168, 44063.6204.503,
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4 4 0 6 3.62 0 5. 21, 4 4 0 6 3.62 0 5. 2 4 , 4 4 0 6 3.62 0 5.16 ,
4 4 0 63.62 05.14, 4 4 0 63.62 05.4 4 6, 4 4 0 63.62 05.11,
4 4 0 6 3 . 6 2 0 5.1 5 , 4 4 0 6 3 . 6 2 0 5. 5 , 4 4 0 6 3 . 6 2 0 5. 4 ,
44063.6205.3, 44063.6205.1, 44063.6205.2, до ПИ с
идентификатор 44063.6205.449 по КККР на Лозен,
район „Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
10801
1 3. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация на ул. Републиканска
от о.т. 598 до о.т. 604, изменение границите на
прилежащи УПИ, квартали 123, 114, 111, 121,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Проектът е изложен
в район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Банкя“.
10979
64. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. Ж.к.
Малинова долина, части 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а
и 6-а, с придружаващите го пазарни оценки на
поземлените имоти, план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: ул. Проф. д-р Иван
Странски (от о.т. 1 до о.т. 18), ул. от о.т. 18 – о.т.
115 – о.т. 163 до о.т. 306, ул. от о.т. 306 до о.т. 319,
ул. от о.т. 319 до о.т. 329, от о.т. 329 до о.т. 330,
ул. от о.т. 330 до о.т. 355, ул. Околовръстен път
(от о.т. 355 до о.т. 346) и бул. Симеоновско шосе.
Проектът е изложен в район „Студентски“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта чрез район „Студентски“.
10960
420. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на ново трасе на въздушен ел. провод
20 kV в имот с идентификатор 04279.84.41 по
кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 04279.84.41 (друг вид
дървопроизводителна гора – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Проектът се намира в стая 214 в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
10796
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421. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод до имот
с идентификатор 04279.17.2, местност Чик уто – ІІІ.16, по кадастралната карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването
на имот с идентификатор 04279.17.121 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Проектът се намира в
стая 214 в сградата на Община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
10797
21. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3
по плана на м. Варна Йолу, землище кв. Виница,
гр. Варна, община Варна. Проектът е изложен в
район „Приморски“ при община Варн а, бул. Ген.
Колев № 92, ет. ІІ, стая 29. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Приморски“.
10824
3. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кръгово
кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“, землище с. Крепост, община Димитровград, област Хасково. Проектът е изложен
в Община Димитровград. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на ПУП – ПП
до общинската администрация – Димитровград.
10931
63. – Община И х тиман на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх.
№ Гр-2063/6.11.2018 г. на Петър Георгиев Петканов за разглеждане и одобряване на проект
ПУП – ПЗ за ПИ 062015, м. Широка поляна,
ЕК АТТЕ 10029, землище с. Вакарел, община Ихтиман, с отреждане за Оо – Обществено обслужване, с предназначение – изграждане на открит
басейн, и ПУП – ПЗ за ПИ 062017, м. Коларски
път, ЕК АТТЕ 10029, землище с. Вакарел, община Ихтиман, за отреждане за Оо – Обществено
обслужване, с предназначение – изграждане на
ресторант и ТРП. Показатели на застрояване за
двата имота, както следва: плътност на застрояване в % – 60 % mах; Кинт. – 1,2; П % озеленяване – 40 %. Проектът се намира в дирекция
„Специализирана администрация“ в сградата на
Техническата служба на Община Ихтиман. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения
по проекта до общинската администрация на
Община Ихтиман.
10932
74. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания, представляващ външен водопровод
от тръбен кладенец Р110 до НР 6000 куб. м,
община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти: в землище гр. Каварна:
35064.12.98 (с начин на трайно ползване – път
I клас) – държавна собственост; 35064.16.101 (с
начин на трайно ползване – пасища и мери) – общинска собственост; 35064.16.107 (с начин на
т ра й но ползва не – полск и п ът) – общ и нск а
собственост; 35064.111.473 (с начин на трайно
ползване – полски път) – общинска собственост;
35064.112.128 (с начин на трайно ползване – тери
тории на водостопански, хидромелиоративни
съоръжения) – общинска собственост; в землище
с. Селце, община Каварна: 66113.26.1 (с начин на
трайно ползване – нива) – частна собственост;
66113.27.86 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост. Проектът се
намира в отдел ,,Устройство на територията
и инвестиции“ при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация, Каварна.
10997
75. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания, представляващ външен водопровод
от тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб. м, община
Каварна, област Добрич, със следните засегнати
имоти в землището на гр. Каварна: 35064.12.98
(с начин на трайно ползване – път I клас) – държавна п убли чна собст веност; 35064.20.26 (с
начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.20.129 (с начин на
трайно ползване – път I клас) – държавна собственост; 35064.30.2 (с начин на трайно ползване – нива) – общинска собственост; 35064.30.29
(с начин на трайно ползване – полски път) – общ и нск а с о б с т вено с т; 350 6 4.30.159 (с нач и н
н а т ра й но пол зва не – п аси щ а) – о бщ и нск а
собст веност; 35064.30.160 (с начин на т райно ползване – недървопроизводителни горски
площи) – държавна собственост; 35064.37.74 (с
начин на трайно ползване – улични кръстовища) – държавна собственост; 35064.111.473 (с
начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.112.18 (с начин на
т ра й но ползва не – полск и п ът) – общ и нск а
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собст веност; 35064.112.54 (с начин на т райно ползва не – лозови наса ж ден и я) – час т на
собственост; 35064.112.55 (с начин на трайно
ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.56 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост;
35064.112.57 (с начин на трайно ползване – лозови
насаждения) – частна собственост; 35064.112.58
(с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.59 (с начин
на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.127 (с начин на трайно
ползване – изоставени орни земи) – общинска
собственост; 35064.112.128 (с начин на трайно
ползване – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения) – общинска собственост. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на
територията и инвестиции“ при Община Каварна
и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация, Каварна.
10998
49. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Водопроводно отклонение от уличен
водопровод PE-HD ∅90 за ПИ 000170, местност
Юрукалан (х. „Здравец“ – ХХVІ-91, кв. 2) по КВС
на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата на общинската администрация – гр. Куклен.
Приемни дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация – гр. Куклен.
10798
6. – Областният управител на област с административен център Кърджали обявява на
заинтересованите лица, че на основание чл. 154,
ал. 5 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издадена
Заповед № РД-09-264 от 6.12.2018 г., с която се
допуска допълване на Разрешение за строеж
№ РД-11-344 от 23.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.),
презаверено на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ
на 17.09.2010 г., издадено от областния управител
на област с административен център Кърджали
на Община Момчилград, за строителство на
обект: „Реконструкция на водопреносна мрежа на
водоснабдителна система „Карамфил – Звездел“.
Допълнението е във връзка с промяна по време на
строителството на инвестиционното намерение на
възложителя – Община Момчилград, като се въвежда етапно изграждане на обекта: Етап 1 – Тласкатели, включващ: подобект № 1 – „Тласкател ПС
„Звездел“ II подем“ – участък от т. 151 до т. 300
(Н. Р. Карамфил) – с дължина 2870 м, тръби
ПЕВП, тип 100 DN200; подобект № 2 – „Тласкател
3“ – от ПС „Карамфил“, III подем (Звездел 2) –
до НР „Звездел“ – с дължина 2563 м, тръби ПЕВП,
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тип 100 DN200. Етап 2 – „Тласкател 1 – от ПС
„Горна кула“ – I подем до Н. Р.; Тласкател 2 –
участък от т. 1 – ПС „Звездел 1“ – II подем до
т. 151. Съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областната администрация Кърджали.
10909
64. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за обекти: 1. ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) на възникнал свлачищен участък в с. Енчец, община Кърджали. 2.
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на възникнал свлачищен участък в землище с. Енчец, община Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214,
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
10799
1. – Община Луковит на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (П У П – ПП) – фаза
окончателен проект за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС
Беглеж – К В Дерманц и – К В Бат улц и – К В
Калугерово“, включващ парцеларни планове за
трасето на газопровода и неговите технологични
съоръжения на територията на община Луковит,
преминаващо през землищата на с. Бежаново,
с. Беленци, с. Дерманци, с. Румянцево, с. Тодоричене и с. Ъглен. Проектът за ПУП – ПП може
да бъде разгледан в отдел „РУТОС“, стая № 27
на Община Луковит. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10912
11. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Добив на
подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Седефче“, участък „Централен“, община Момчилград,
област Кърджали“, намиращ се в землищата на
с. Седефче и с. Конче, община Момчилград, област Кърджали, с възложител „ГОРУБСО – Кърджали“ – АД. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10911
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67. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между
гр. Свети Влас и к.к. Елените“ в поземлен имот
с идентификатор № 11538.13.155 по кадастралната
карта на гр. Свети Влас. Трасето на кабелите
попада изцяло в ПИ 11538.13.155 с площ 57 214
кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, публична
общинска собственост. Дължината на трасето на
кабелите е 1598,66 м изцяло в ПИ 11538.13.155
по кадаст ра лната карта на г р. Свети Влас.
Определя се сервитут по 0,6 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабелите. Площите
с ограничение са общо 1916,69 кв. м изцяло в
ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр.
Свети Влас. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 32. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
10948
67а. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между
гр. Свети Влас и к.к. Елените“ в поземлени имоти
с идентификатори № 11538.8.253, № 11538.9.154,
№ 11538.13.155 и № 11538.15.153 по кадастралната
карта на гр. Свети Влас. Трасето започва в ПИ
11538.8.253 с площ 4054 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Територия на
транспорта“ и начин на трайно ползване „За
местен път“, публична общинска собственост,
преминава в ПИ 11538.15.153 с площ 10 694 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията
„Територия на транспорта“ и начин на трайно
ползване „За местен път“, публична общинска
собственост, продължава в ПИ 11538.9.154 с площ
19 889 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“
и начин на трайно ползване „За местен път“,
публична общинска собственост, и завършва в
ПИ 11538.13.155 с площ 57 214 кв. м, с начин
на т ра й но п р ед на значен ие на т ери т ори я та
„Територия на транспорта“ и начин на трайно
ползване „За местен път“, публична общинска
собственост. Дъл ж ината на трасето е общо
1363,85 м изцяло в територия на транспорта,
като 14,45 м попадат в ПИ 11538.8.253, 317,46 м
попадат в ПИ 11538.15.153, 358,89 м попадат в ПИ
11538.9.154 и 196,06 м попадат в ПИ 11538.13.155
по кадаст ра лната карта на г р. Свети Влас.
Определя се сервитут по 0,6 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 1654,06 кв. м, като
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17,35 кв. м попадат в ПИ 11538.8.253, 381,04 кв. м
попадат в ПИ 11538.15.153, 1020,24 кв. м попадат в ПИ 11538.9.154 и 235,43 кв. м попадат в
ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр.
Свети Влас. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 32. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
10949
93. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на обект: „Водопровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
36083.63.29 по КККР на неурбанизираната територия на землището на с. Капатово, община
Петрич“, местност Побит камък, землище с. Капатово, община Петрич. Трасето и сервитутите
са предвидени да преминат през поземлен имот
с идентификатор 52091.19.104 по КККР на неурбанизираната територия на землището на
с. Ново Кономлади и 52091.888.9901 – урбанизирана територия на с. Ново Кономлади, община
Петрич, подробно описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна
част към ПУП – ПП за трасе на „Водопровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор 36083.63.29 по КККР“, местност Побит
камък, землище с. Капатово, община Петрич.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от датата на обнародване в „Дъжавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10914
104. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на външен
водопровод до имот с идентификатор 56126.334.21
по КККР на гр. Петрич, м. Джевезлъка, землище
на гр. Петрич, община Петрич. Предвидено е
трасето и сервитутът на външния водопровод
да преминат през поземлени имоти по КККР
съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен
от СГКК – Благоевград, който е неразделна част
към проекта за ПУП – ПП: поземлени имоти
с идентификатори: ид. 56126.506.25 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по КККР, имот
с ид. 56126.506.26 с НТП – канал – общинска
публична собственост по КККР, имот с ид.
56126.174.50 с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път – общинска публична собственост по КККР, и ид. 56126.334.105 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по КККР. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
10975
23. – Община Роман на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т у ведом ява, че е изготвен проект
на ПУП – ПП за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС
Беглеж – К В Дерма нц и – К В Бат улц и – К В
Калугерово“ на територията на област Плевен,
област Ловеч, област Софийска, област Враца – землищата на с. Хубавене, с. Караш и с.
Марково равнище в община Роман. Проектът
може да бъде разгледан в стая № 224 в сградата
на общинската администрация – гр. Роман. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10976
59. – Община Силистра на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти в местността
Къркъма, землище на с. Айдемир, община Силистра, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Силистра.
10985
26. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 979 от 15.11.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, е разрешен и е одобрено
задание с изработен проект на ПУП – парцеларен план и устройствена план-схема за обект:
„Оптична кабелна свързаност – отклонение от
съществуващата електронна съобщителна мрежа
„Мобилтел“ – ЕАД, до БС SML0036 Петровица
по две независими трасета“, с трасета, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори: 67653.925.484, 67653.925.372, 67653.925.380,
676 53.9 2 5.9 2 6 , 676 53.9 2 5. 3 4 4 , 676 53.9 2 6 . 333,
67653.926.334, 57282.301.56, 57282.20.3, 57282.21.1,
57282.22.1, 57282.1.229, 57282.1.231, 57282.1.232,
57282.21.6, 57282.1.252, 57282.23.1, 57282.21.7,
57282.20.1, 67653.896.37, 67653.896.3, 67653.896.38,
57282.20.1 и 67653.925.386, по рег ис т ъра на
засегнатите имоти на Смолян и на землище
с. Полковник Серафимово. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Смолян, бул.
България № 12.
10973
1. – Община Смядово на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по протокол № 1
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от 3.12.2018 г. са одобрени/приети помощните
планове по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за общо 8,32 ха
в местност Четръка, к.р. № 223, к.р. № 45 и к.р.
№ 280 в землището на гр. Смядово, община
Смядово, област Шумен. Планът е изложен в
сградата на общината, отдел „ТСУТО“, ет. 1,
стая 3. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
10977
26. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния
и регулационния план на с. Добродан за имоти
с идентификатори 21590.58.116, 21590.500.1049,
2159 0. 50 0.1050, 2159 0. 50 0.79 0, 2159 0. 50 0.791,
21 59 0. 50 0.79 2 , 21 59 0. 50 0.79 3, 21 59 0. 50 0.73 0 ,
21590.51.48, 21590.69.16, 21590.69.19, 21590.69.24,
21590.69.25, 21590.69.30, 21590.69.31, 21590.800.1,
21590.800.2, 21590.800.3, 21590.800.4, 21590.800.5,
21590.800.6, 21590.800.7, 21590.800.8, 21590.800.9,
21590.800.12, 21590.800.14, 21590.800.16, 21590.800.17,
21590.800.18, 21590.800.22 и 21590.800.23, попадащи в стопанско-промишлена зона „Изток“ –
с. Добродан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
10972
53. – Община Угърчин на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ
обявява на заинтересованите собственици на
поземлени имоти в масиви 11, 151, 156, 157, 159,
270 и 306 по кадастралната карта на землището
на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод
в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ
Батулци – КВ Калугерово“; на територията на
община Угърчин газопроводът преминава през
землището на с. Катунец. Подробният устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) се
намира в стая № 106 на първия етаж в сградата
на Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от седмицата. Заинтересованите лица в едномесечен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ след запознаване с горния
проект могат да направят мотивирано възражение, предложение или искане по проекта, ако
имат такова. Възраженията, предложенията или
исканията се подават чрез кмета на община Угърчин до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10971
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 32, ал. 4 от Наредбата
за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас. По оспорването е
образувано административно дело № 3203/2018 г.,
насрочено за 21.02.2019 г. от 11 ч.
10956
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Районната прокуратура – Бургас, против Наредбата за
управление на общинските пътища на Общинския
съвет – гр. Камено. По оспорването е образувано
адм. д. № 2099/2018 г., насрочено за 24.01.2019 г.
от 10,10 ч.
11031
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов с адрес:
Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 4 – 21,
чрез адв. Бойчо Бойчев от АК – Хасково, срещу
т. 3.1.2 във връзка с т. 3.1.2, т. 2 и 3 от приложение № 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Варна, приета
от Общинския съвет – гр. Варна, във връзка с
която е образувано адм. д. № 2663/2018 г. на
А дминистративния съд – Варна, ХІХ състав,
насрочено за 14.02.2019 г. от 9 ч.
11014
Административният съд – Варна, двадесет и
девети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 3267/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, по протест на Окръжна
прокуратура – Варна, срещу чл. 44, ал. 6 и чл. 59,
ал. 1 от Наредбата за обществения ред, приета от
Общинския съвет – гр. Аксаково. Административно дело № 3267/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 31.01.2019 г. от
14,45 ч., което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров
№ 3А. Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
10962
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услугите, предоставяни от Община Сухиндол,
приета с Решение № 271 по протокол № 55 от
11.04.2007 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол,
алтернативно срещу разпоредбата на чл. 33, ал. 1,
т. 17 и 20 от тази наредба, за което е образувано
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адм.д. № 865/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 22.03.2019 г. от 9,30 ч.
11016
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 5, ал. 1, чл. 43, ал. 4 и чл. 60,
ал. 1, т. 12 от Наредба № 1 за осигуряване и
опазване на обществения ред на територията на
община Козлодуй, по който е образувано адм. д.
№ 658/2018 г., насрочено за 29.01.2019 г. от 10,30 ч.
11019
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който е оспорена разпоредбата на чл. 13, ал. 2 в частта относно „…за
което гражданите заплащат режийни разноски
в размер 0,5 на сто от стойността на имота…“ и
разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Общинския съвет – гр. Мездра.
По протеста е образувано адм. д. № 647/2018 г.,
насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.
11020
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, с което са
оспорени текстове на чл. 4, ал. 1 в частта относно „български“ и текстът на чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища на Общинския
съвет – гр. Враца, по което е образувано адм. д.
№ 644/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.
10963
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, против
разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди на гражданите, настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища в Община
Трявна, във връзка с което е образувано адм.
д. № 337/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 20.02.2019 г. от 10 ч.
10964
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест, подаден от прокурор в Окръжната прокуратура – Габрово, против
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията
за установяване на жилищни нужди, настаняване
и продажба на общински жилища, приета от Общинския съвет – гр. Севлиево, с Решение № 185 от
31.10.2012 г., с искане за отмяна или прогласяване
нищожността на протестираната разпоредба, по
което е образувано адм. д. № 341/2018 г. по описа
на Административния съд – Габрово. Делото е
насрочено за 30.01.2019 г. от 11 ч.
11017
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Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 16,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за общинските жилища,
действаща на територията на община с. Кайнарджа, приета с Решение № 202 по протокол № 22
от 31.01.2013 г. от заседание на Общинския съвет –
с. Кайнарджа, по което е образувано адм. дело
№ 202/2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра, насрочено за 23.01.2019 г. от 10,30 ч.
10966
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, действаща на територията на община гр. Силистра, приета с решения
№ 516 – 518 по протокол № 17 от 17.03.2005 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Силистра,
впоследствие многократно изменяна, последно с
Решение № 850 от 3.08.2018 г. в частта на чл. 8,
ал. 1 и чл. 26, ал. 4, по което е образувано адм.
дело № 199/2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра, за 2018 г.
10967
А дминистративният съд – София област,
съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК е образувано адм. дело
№ 1189/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, седми състав, със страни
Ок р ъ ж ната п рок у рат у ра – С офи я, и о т ве т ник – Общинският съвет – гр. Долна баня, чрез
председателя му, насрочено за разглеждане на
30.01.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и чл. 48 от
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Долна баня, приета с Решение № 37
по протокол № 4 от 21.04.2016 г. от Общинския
съвет – гр. Долна баня.
10970
Административният съд – София област, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК е образувано адм. д. № 1120/2018 г.
по оп ис а на А д м и н ис т рат и вн и я с ъ д – С о фия област, седми състав, със страни „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, представлявано от управителя
Юрий Сидеров, и ответник – Общинският съвет – гр. Пирдоп, чрез председателя му и страна
Софийската окръжна прокуратура, насрочено за
разглеждане на 30.01.2019 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 36,
ал. 1 от Наредбата за условията за реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни
и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп, приета от Общинския
съвет – гр. Пирдоп, в частта относно въведеното
изискване за притежаване на съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) за дейностите по събиране на ИУМПС.
10957
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1207/2018 г. по описа на съда по про-
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тест на Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.03.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Златица, приета с Решение № 69 от 16.03.2012 г.
по протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Златица. Конституирани страни в производството са:
Окръжната прокуратура – София, ответник по
оспорването – Общинският съвет – гр. Златица.
11018
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
дело № 1193/2018 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – София,
с който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска отмяната на чл. 20, ал. 9 от Наредба № 1
за поддържането и опазването на обществения
ред на територията на община Челопеч. Административно дело № 1193/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.02.2019 г. от 10 ч.
11027
Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК по адм.д. № 1242/2018 г.
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – София, против разпоредбата на
чл. 2, ал. 7 и чл. 75 от Наредбата за поддържане
и опазване на обществения ред и общественото
имущество на територията на община Горна Малина, приета с Решение № 149 по протокол № 10
от 26.05.2016 г. на Общинския съвет – с. Горна
Малина. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 6.02.2019 г. от 10 ч.
11000
Девненският районен съд, гражданска колегия,
ІІ състав, призовава Айхан Сьонмез с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 16.01.2019 г. в 12,30 ч. като заинтересована страна по гр. дело № 1098/2018 г., заведено
от дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи
дол, с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка
с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт. Заинтересованата
страна Айхан Сьонмез да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
10955
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, съобщава на Недим Шишик, роден на
23.12.1980 г. в Република Турция, гражданин на
Република Турция, сега с неизвестен адрес, че
следва да се яви в съда на 21.01.2019 г. – 9,10 ч.,
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр.д. № 4603/2018 г. на РС – Добрич, заведено от
Мелин Метин Мехмед по иск за прекратяване
брака на страните. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане
на делото, съдът ще му назначи особен представител. На основание чл. 40 от ГПК ответникът,
който живее в чужбина, е длъжен да посочи лице
в седалището на съда, на което да се връчват
съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Ако
не стори това, всички съобщенията се прилагат
към делото и се смятат за връчени.
10968
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Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Хазем Елсайед с последен адрес
Египет, гр. Кайро, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 30.01.2019 г. в 10 ч. като ответник
по гр. дело № 933/2018 г., заведено от Бригита Р.
Елсайед. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10969

комисия, избрана на редовния 44-ти конгрес на
23.06.2018 г. в София, в състав: Цветанка Иванова
Кочева – председател, Виолета Василева Чобанова – зам.-председател, Георги Петров Георгиев,
Златко Тодоров Янакиев, Стоян Иванов Йовчев.
Партията ще се представлява от председателя на
партията Спас Янев Панчев.
10980

С о фи йск и я т г р а дск и с ъд н а о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 7371/1993 г. за политическа партия „Земеделски
съюз Александър Стамболийски“, както следва:
Национален съвет, избран на 44-тия конгрес, проведен на 23.06.2018 г., в състав: Александър Андреев
Андрев, Альоша Валентинов Минев, Александър
Георгиев Любенов, Андон Милков Чулев, Антон
Николаев Трайков, Валентин Йорданов Пенчев,
Генчо Инков Илчев, Георги Иванов Иванов, Георги
Сисеов Костов, Георги Пламенов Соколов, Даниел
Христов Николов, Диана Иванова Симеонова,
Димитър Величков Георгиев, Димитър Стилиянов
Минков, Димитър Лазаров Урдев, Димитър Петров
Петров, Дора Христова Николова, Елена Стоянова
Георгиева, Ера Димитрова Дефурова, Иван Асенов
Величков, Иван Василев Точков, Иван Димитров Георгиев, Иван Темелков Златков, Йордан
Методиев Иванчев, Красимир Недев Бошнаков,
Лъчезар Ангелов Младенов, Любен Василев Карашки, Любомир Алексиев Любомиров, Маргарита
Бориславова Божилова, Мариан Точев Атанасов,
Мария Илиева Таушанова, Минко Мильов Божков,
Николай Георгиев Абаджиев, Николай Трайков
Николов, Орлин Константинов Василев, Павел
Генчев Фидьов, Петко Гергов Петков, Петър
Стойков Петров, Пламен Колев Петров, Пламен
Дилов Дилов, Пламен Стоянов Леонов, Радослав
Георгиев Георгиев, Рачо Цветков Иванов, Радослав
Борисов Гочев, Симеон Методиев Манов, Снежана
Иванова Арсова, Спас Янев Панчев, Стоян Иванов
Орозов, Стоян Иванов Стоянов, Стоян Крумов
Манчев, Таня Тодорова Любенова, Тодор Тодоров
Димитров, Юлишка Стойнева Харизанова, Юлия
Руменова Сиракова, Януш Величков Донев, Донко Тодоров Донков, Георги Пламенов Антонов,
Цветан Драгнев Павлов, Иван Кирилов Радулов.
Постоянно присъствие, избрано на заседание
на Националния съвет от 23.06.2018 г., в състав:
Александър Андреев Андреев, Даниел Христов
Николов, Димитър Величков Георгиев, Димитър
Петров Петров, Димитър Стилиянов Минков, Ера
Димитрова Дефурова, Иван Асенов Величков,
Иван Димитров Георгиев, Любомир Алексиев
Любомиров, Мариан Точев Атанасов, Мария
Илиева Таушанова, Николай Трайков Николов,
Радослав Георгиев Георгиев, Спас Янев Панчев,
Януш Величков Донев. Общосъюзна контролна

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
9.02.2019 г. в 17 ч. в залата на адрес София, ул.
Антон П. Чехов № 16А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“
през 2018 г. и финансов отчет за 2018 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2019 г.; 4.
промени в устава; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. разни. Поканват се
за участие всички членове на клуба. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на клуба.
10981
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ръгби клуб „София 67“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на 11.02.2019 г. в 10 ч. в София,
ул. Гюешево № 63, при следния дневен ред: 1.
избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението или преизбиране на състава на
настоящите членове, както и избор на председател
на управителния съвет; 2. приемане на промени в
устава на сдружението, изразяващи се в изменение
на разпоредбата на чл. 19 (3) от устава на сдружениетo; 3. решаване на организационни въпроси.
10961
79. – Управителният съвет на „Българска
национална асоциация по онкология“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 15.02.2019 г. в 14,30 ч. в конферентна
зала № 4 на Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, София 1113, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. приемане
на финансовия отчет на управителния съвет;
3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. Материалите са на разположение при
секретаря на управителния съвет – проф. И.
Михайлова, на адрес: София 1756, ул. Плов
дивско поле № 6, „СБАЛО“ – ЕАД, Клиника
по лъчелечение, всеки работен ден от 9,30 до 14 ч.
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