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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 96
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам бригаден генерал Венцислав
Методиев Мутафчийски с висше офицерско
звание „генерал-майор“, считано от 6 май
2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 97
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 8,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам вицеадмирал Георги Хрис
тов Фиданов от длъжността „Военен представител на началника на отбраната във Военния
комитет на НАТО и във Военния комитет
на Европейския съюз“, и от военна служба,
считано от 23 юни 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 98
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Кирил
Йорданов Михайлов от длъжността „Национален военен представител в Националното
военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия“,
считано от 23 юни 2019 г.
2. Назначавам контраадмирал Кирил Йорданов Михайлов на длъжността „Командир
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на Военноморските сили“, считано от 23 юни
2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3338

УКАЗ № 99
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дир на 61-ва механизирана бригада“, считано
от 1 юни 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3340

УКАЗ № 101

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Митко
Александров Петев от длъжността „Командир на Военноморските сили“, считано от 23
юни 2019 г.
2. Назнача ва м кон т раа д м и ра л М и т ко
Александров Петев на длъжността „Военен
представител на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО и във Военния
комитет на Европейския съюз“, считано от
23 юни 2019 г.
3. Удостоявам контраадмирал Митко Александров Петев с висше офицерско звание
„вицеадмирал“, считано от 23 юни 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Деян Дешков
Дешков на длъжността „Командир на 61-ва
механизирана бригада“, считано от 1 юни
2019 г.
2. Удостоявам полковник Деян Дешков
Дешков с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 юни 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

3339

УКАЗ № 100

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Пламен
Димитров Йорданов от длъжността „Коман-
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 19 април 2019 г.

по конституционно дело № 12 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас
Семов, Красимир Влахов, при участието на
секретар-протоколиста Мариана Малканова
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разгледа в закрито заседание на 19 април
2019 г. конституционно дело № 12/2018 г.,
докладвано от съдия Павлина Панова.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 и 4, предложение второ от Конституцията
на Република България (Конституцията) във
фазата за решаване на делото по същество.
Конституционният съд е сезиран с искане
от президента на Република България, по което е образувано к. д. № 12/2018 г., с искане
от 53-ма народни представители от 44-тото
Народно събрание, по което е образувано
к. д. № 13/2018 г., и с искане от омбудсмана
на Република България, по което е образувано к. д. № 14/2018 г., за установяване на
противоконституционност и за произнасяне
за съответствие с общопризнатите норми на
международното право и с международни
договори, по които България е страна, на разпоредби от Закона за изменение и допълнение
на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ,
бр. 77 от 18.09.2018 г.) (ЗИДАПК).
На 9 октомври 2018 г. Конституционният
съд с определения по к. д. № 12/2018 г., к. д.
№ 13/2018 г. и к. д. № 14/2018 г. е допуснал за
разглеждане по същество исканията с уточняване, че оспорените от вносителите разпоредби
следва да бъдат разгледани в съответствие с
константната практика на Съда, че от момента
на обнародването на всеки закон за изменение
и допълнение на друг закон до влизането му
в сила той все още не се е инкорпорирал в
действащия закон, поради което през този
период той може да бъде самостоятелен предмет на контрол за конституционосъобразност
от Съда (Решение № 22 от 1995 г. по к. д.
№ 25/1995 г.; Определение от 10.07.2008 г. по
к. д. № 5/2008 г.; Определение от 4.06.2009 г. по
к. д. № 6/2009 г.; Определение от 29.09.2015 г.
по к. д. № 6/2015 г.). В случая съгласно § 156
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДАПК (ПЗРЗИДАПК) законът влиза в
сила от 1 януари 2019 г., поради което оспорените разпоредби са допуснати за разглеждане
по същество като съответните параграфи от
ЗИДАПК. Изключение прави само оспореният чл. 160, ал. 6, изр. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 29.12.2005 г.; посл. изм., ДВ, бр. 17
от 26.02.2019 г.) (ДОПК), създаден с § 79, т. 3
ПЗРЗИДАПК, тъй като съгласно § 156, т. 3
ПЗРЗИДАПК той е влязъл в сила от деня на
обнародването – 18.09.2018 г.
Воден от констатациите в трите определения по допустимост, Конституционният
съд е приел, че има сходство в предмета на
трите дела и е присъединил к. д. № 13/2018 г.
и к. д. № 14/2018 г. към к. д. № 12/2018 г. за
съвместно разглеждане и решаване.
Със същите определения и на основание
чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
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(ПОДКС) Съдът е конституирал като заинтересувани институции: Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра
на труда и социалната политика, министъра
на околната среда и водите, министъра на
земеделието, храните и горите, Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд, главния прокурор, Висшия съдебен съвет, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет,
Националното бюро за правна помощ, Националния осигурителен институт, Агенцията
за социално подпомагане и Националната
агенция по приходите.
На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС Съдът
е поканил да предложат становища следните
съсловни и неправителствени организации:
Асоциацията на българските административни
съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Българската асоциация за Европейско
право, Съюза на съдиите в България, Асоциацията за европейска интеграция и права на
човека, Фондацията „Български адвокати за
правата на човека“, Фондацията „Програма
Достъп до Информация“, Асоциацията на парковете в България, Екологичното сдружение
„За Земята“ и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.
На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС Съдът
е поканил да дадат писмено правно мнение
следните изтъкнати специалисти от науката
и практиката: проф. д-р Анелия Мингова,
проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо
Хрусанов, проф. д-р Емилия Панайотова, проф.
д-р Мария Славова, проф. д-р Сашо Пенов,
проф. д.ю.н. Цветан Сивков, Благовест Пунев
и Владислав Славов.
По делото са представили писмени становища и правни мнения: Народното събрание,
министърът на правосъдието, министърът на
околната среда и водите, Върховният административен съд, главният прокурор, Висшият
адвокатски съвет, Националното бюро за
правна помощ, Националният осигурителен
институт, Агенцията за социално подпомагане,
Асоциацията на българските административни съдии, Съюзът на съдиите в България,
Фондацията „Български адвокати за правата
на човека“, Фондацията „Програма Достъп
до Информация“, Асоциацията на парковете
в България, Екологичното сдружение „За
Земята“, Сдружението на администрацията
в органите на съдебната власт, проф. д-р Димитър Костов и проф. д-р Дончо Хрусанов.
Оспорените разпоредби, които попадат в
предмета на трите дела, са § 57, § 61, § 67,
§ 125, т. 3, § 130 ЗИДАПК.
Разпоредбите, оспорени от президента и
народните представители, са: § 109, т. 2 и 3,
§ 111, § 114, т. 3, § 124, т. 2 ПЗРЗИДАПК.
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Разпоредбите, оспорени от народните представители и омбудсмана, са: § 133, т. 1, буква
„а“ и т. 2 ПЗРЗИДАПК.
Предметът на к. д. № 12/2018 г. обхваща
и § 28 в частта „издадени при упражняване
на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното
управление; в случаите, предвидени в закон,
както и“, § 29, т. 1, § 55, § 114, т. 1, § 133, т. 1
ЗИДАПК и чл. 160, ал. 6, изр. 2 ДОПК.
В предмета на к. д. № 13/2018 г. се включват още § 44, § 55, § 79, т. 4, буква „б“, § 109,
т. 1, § 113, т. 5, буква „б“, § 149, ал. 2, изр. 1
в частта „в закрито заседание“ ЗИДАПК и
чл. 160, ал. 6, изр. 2 ДОПК.
Посочени обобщено, оспорени са следните
разпоредби: § 28 в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по
ръководство и осъществяване на държавното
управление; в случаите, предвидени в закон,
както и“, § 29, т. 1, § 44, § 55, § 57, § 61, § 67,
§ 79, т. 4, буква „б“, § 109, т. 1, 2 и 3, § 111,
§ 113, т. 5, буква „б“, § 114, т. 1 и 3, § 124, т. 2,
§ 125, т. 3, § 130, § 133, т. 1 и 2, § 149, ал. 2,
изр. 1 в частта „в закрито заседание“ ЗИДАПК
и чл. 160, ал. 6, изр. 2 ДОПК.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, развити в исканията, в становищата на конституираните
институции и поканени организации, в представените правни мнения, релевантната правна
уредба и съображенията на законодателя при
приемане на оспорените разпоредби, за да се
произнесе, съобрази следното:
Съгласно постоянната практика на Конституционния съд действието на един закон
се състои в неговото прилагане от влизането
му в сила до момента, в който бъде отменен,
а всеки един закон за изменение и допълнение
на друг закон обслужва действащия закон,
има вторичен характер и след влизането му
в сила престава да бъде самостоятелен, тъй
като от този момент той става част от закона,
който се изменя и допълва.
По горните съображения Съдът намира, че
към момента на произнасяне по същество по
к. д. № 12/2018 г. (ведно с присъединените към
него к. д. № 13/2018 г. и к. д. № 14/2018 г.) с
настоящото решение допуснатите за разглеждане по същество параграфи от ЗИДАПК са
влезли в законна сила (законът влиза в сила
от 1 януари 2019 г.) и са се инкорпорирали в
действащи закони, поради което следва да се
разгледат по същество като съответните законови разпоредби от: Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.;
посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г.)
(АПК), Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл.
изм. и доп., бр. 83 от 9.10.2018 г.) (ЗОЗЗ), Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от
4.10.2005 г.; посл. изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.)
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(ЗПП), Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 12 от 8.02.2019 г.) (КСО), Закона за достъп
до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от
7.07.2000 г.; посл. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)
(ЗДОИ), Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г.; посл. изм.
и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г.) (ЗСП), Закона
за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32
от 29.03.2002 г.; изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.)
(ЗСПД) и Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г.; посл. доп.,
бр. 98 от 27.11.2018 г.) (ЗПБ).
Изк л ючен ие п ра ви о с по р ен и я т § 111
ПЗРЗИДАПК, с който е създадена ал. 12
на чл. 99 от Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; посл.
изм., бр. 24 от 22.03.2019 г.) (ЗООС). Преди
да влезе в сила (от 1.01.2019 г.), разпоредбата
е изменена с § 6, т. 6 от Закона за изменени и допълнение на ЗООС (ДВ, бр. 98 от
27.11.2018 г.) (ЗИДЗООС). Досегашната ал. 12
променя номерацията си, като става ал. 13
на чл. 99, но запазва изцяло съдържанието
си. Параграф 6 ЗИДЗООС влиза в сила на
27.08.2019 г. съгласно § 49, т. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗИДЗООС.
Разпоредбата е изменена преди влизането в
сила на § 111 ПЗРЗИДАПК, поради което
Конституционният съд приема, че следва да
разгледа по същество § 111 ПЗРЗИДАПК,
тъй като същият не е влязъл в сила предвид
последващото изменение, а промяната засяга единствено номерацията на оспорената
разпоредба.
С оглед на гореизложеното предмет на к.
д. № 12/2018 г. (ведно с присъединените към
него за съвместно разглеждане и решаване к.
д. № 13/2018 г. и к. д. № 14/2018 г.) са следните
разпоредби: чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК в частта
„издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и
осъществяване на държавното управление; в
случаите, предвидени в закон, както и“ (изменен с § 28 в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по
ръководство и осъществяване на държавното
управление; в случаите, предвидени в закон,
както и“ ЗИДАПК); чл. 133, ал. 1 и 2 АПК
(изменени с § 29, т. 1 ЗИДАПК); чл. 192а АПК
(създаден с § 44 ЗИДАПК); чл. 217, ал. 2, 3 и
4 АПК (изменени с § 55 ЗИДАПК); чл. 227а
АПК (създаден с § 57 ЗИДАПК); чл. 235а
АПК (създаден с § 61 ЗИДАПК); чл. 242а
АПК (създаден с § 67); чл. 161, ал. 4 ДОПК
(създаден с § 79, т. 4, буква „б“ ПЗРЗИДАПК);
чл. 20а, ал. 3, изр. 2 ЗОЗЗ (изменен с § 109, т. 1
ПЗРЗИДАПК); чл. 24а, изр. 2 ЗОЗЗ (изменен
с § 109, т. 2 ПЗРЗИДАПК); чл. 38, ал. 2, изр. 2
ЗОЗЗ (изменен с § 109, т. 3 ПЗРЗИДАПК); § 111
ПЗРЗИДАПК (с който е създадена разпоредбата на чл. 99, ал. 12 ЗООС – в редакцията към
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ДВ, бр. 77 от 2018 г.); чл. 75, ал. 9, изр. 3 ЗПБ
(изменен с § 113, т. 5, буква „б“ ПЗРЗИДАПК);
чл. 25, ал. 2, изр. 3 ЗПП (изменен с § 114, т. 1
ПЗРЗИДАПК); чл. 44, ал. 6, изр. 2 ЗПП (изменен с § 114, т. 3 ПЗРЗИДАПК); чл. 119 КСО
в частта „с изключение на постановените по
жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2,
буква „е“ (изменен с § 124, т. 2 ПЗРЗИДАПК);
чл. 40, ал. 3 ЗДОИ (създадена с § 125, т. 3
ПЗРЗИДАПК), чл. 13, ал. 6, изр. 2 и ал. 7,
изр. 2 ЗСП (създадени с § 130 ПЗРЗИДАПК);
чл. 10, ал. 6, изр. 2 ЗСПД (създадена с § 133,
т. 1 ПЗРЗИДАПК); чл. 14а, ал. 1, изр. 3 ЗСПД
(изменена с § 133, т. 2 ПЗРЗИДАПК); § 149,
ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“
ПЗРЗИДАПК и чл. 160, ал. 6, изр. 2 ДОПК.
Изброените по-горе оспорени законови
разпоредби могат да бъдат обособени в следните основни групи:
• Относно промяната на правилата на родовата подсъдност – чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК в
частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и
осъществяване на държавното управление; в
случаите, предвидени в закон, както и“;
• Относно промяната на правилата на
местна подсъдност на определени видове административни дела – чл. 133, ал. 1 и 2 АПК;
• Относно въвеждането на закрити вместо
открити заседания в касационното производство по административни дела – чл. 217, ал. 2,
3 и 4 АПК и § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в
закрито заседание“ ПЗРЗИДАПК;
• Относно повишаването на размера на
простите държавни такси за граж даните,
едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации,
предоставящи обществени услуги – от една
страна, и организациите – от друга страна,
и въвеж дането на пропорционални такси
върху определяем материален интерес при
подаване на касационна жалба, частна жалба
и молба за отмяна на влезли в сила съдебни
актове – чл. 227а АПК; чл. 235а АПК; чл. 242а
АПК; чл. 161, ал. 4 ДОПК и § 111 (с който в
Закона за опазване на околната среда (обн.,
ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция – ДВ,
бр. 77 от 18.09.2018 г.), в чл. 99 се създава
ал. 12) ПЗРЗИДАПК;
• Относно премахването на възможността
за касационно обжалване на съдебните решения на административните съдилища по някои
специални закони – чл. 20а, ал. 3, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 24а, изр. 2 ЗОЗЗ; чл. 38, ал. 2, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 75, ал. 9, изр. 3 ЗПБ; чл. 25, ал. 2, изр. 3
ЗПП; чл. 44, ал. 6, изр. 2 ЗПП; чл. 119 КСО
в частта „с изключение на постановените по
жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2,
буква „е“; чл. 40, ал. 3 ЗДОИ; чл. 13, ал. 6,
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изр. 2 и ал. 7, изр. 2 ЗСП; чл. 10, ал. 6, изр. 2
ЗСПД; чл. 14а, ал. 1, изр. 3 ЗСПД и чл. 160,
ал. 6, изр. 2 ДОПК;
• Разпоредбата на чл. 192а, изречение второ
АПК, която гласи:
„Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон се преценява
към момента на постановяване на съдебното
решение.“
1. Относно промяната на правилата на
родовата подсъдност – чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК
в частта „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство
и осъществяване на държавното управление;
в случаите, предвидени в закон, както и“
Разпоредбата е оспорена от президента
на Република България. В искането са изложени съображения, че изразът „издадени
при упражняване на конституционните си
правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление“ противоречи
на чл. 4, ал. 1, чл. 56, чл. 84, т. 1 и чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията. Поддържа се,
че измененията относно родовата подсъдност не дават ясно и точно разпределение на
компетентността между административните
съдилища и Върховния административен съд
като първа инстанция, с което се нарушава
принципът на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията) и се затруднява правото
на съдебна защита, което представлява нарушение на чл. 56 от Основния закон. Сочи
се, че оспорената част от разпоредбата е заимствана от диспозитива на Решение № 8 от
2018 г. по к. д. № 13/2017 г., с което е дадено
задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2,
предложение първо от Конституцията. Според
президента диспозитивът на едно тълкувателно
решение на Конституционния съд не би могъл
да замести необходимата законова уредба,
приемането на която съгласно чл. 84, т. 1 от
Конституцията е в изключителната компетентност на Народното събрание. Обратното
би придало на задължителното тълкуване на
Конституционния съд значение, надхвърлящо
неговата роля на гарант за върховенството на
Конституцията и поставящо го в положението
на позитивен законодател. Освен това, според
вносителя, е установена хипотеза, при която
актове на висшите органи на изпълнителната
власт се обжалват пред административните
съдилища, ако това е предвидено в закон,
което е в противоречие с чл. 125, ал. 2 от
Конституцията.
Постъпилите по делото становища и правни
мнения относно промяната на правилата на
родовата подсъдност се разделят на две групи.
Първата група, която включва становищата
на Висшия адвокатски съвет, Фондацията
„Български адвокати за правата на човека“,
Фондацията „Програма Достъп до Информа-

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ция“ и проф. д-р Дончо Хрусанов, споделят и
допълват доводите в искането, което намират
за основателно.
Втората група становища, която включва
тези на Народното събрание, министъра на
правосъдието, министъра на околната среда
и водите, Върховния административен съд,
главния прокурор, Асоциацията на българските административни съдии и Сдружението
на администрацията в органите на съдебната
власт, намират искането за неоснователно.
В останалите постъпили по делото становища и правни мнения не е изразена позиция
относно промяната на правилата на родовата
подсъдност.
Конституционният съд съобрази следното:
Подведомствените на административните
съдилища и на Върховния административен
съд дела като първа инстанция се разпределят
между тях чрез правилата на подсъдността.
Родовата, местната и функционалната подсъдност по административни дела е законово
уредена в АПК.
Съгласно чл. 132, ал. 1 на същия на административните съдилища са подсъдни всички
административни дела, с изключение на тези,
подсъдни на Върховния административен съд.
Кои дела са подсъдни на ВАС като първа
инстанция, е уредено в чл. 132, ал. 2, т. 1 – 4
и т. 8 АПК.
Атак у ваното от президента изменение
на чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК законодателят е
предприел с мотивите за привеждане на тази
норма в съответствие с даденото задължително тълкуване от Конституционния съд на
разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение
първо от Конституцията, направено с Решение № 8 от 2018 г. по к. д. № 13/2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 4.05.2018 г.).
То е постановено на основание чл. 149, ал. 1,
т. 1 от Конституцията и даденото с него тълкуване на конституционната норма в чл. 125,
ал. 2, предложение първо във връзка с чл. 14,
ал. 6 от Закона за конституционен съд (ЗКС)
е задължително за всички държавни органи,
юридически лица и граждани (Решение № 1
от 2013 г. по к. д. № 5/2012 г.). Както Съдът е
имал повод да заяви в Решение № 8 от 2005 г.
по к. д. № 7/2005 г., при тълкуване на конституционните разпоредби Конституционният съд
има функцията да съдейства за изграждането
на ясна и безпротиворечива система от норми
чрез изясняване на точния им смисъл и изграждането на стройна система от нормативни
актове, свързани с Конституцията, за да се
предотврати използването на санкционните
правомощия на Конституционния съд и в
частност – обявяването на даден закон за
противоконституционен. Поради това с тези
решения не се възлагат задължения на законодателя по приемане на нов или изменение на
съществуващ закон, но се дава задължително
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тълкуване на конституционна разпоредба,
която занапред следва да се прилага именно
в смисъла, в който е изтълкувана, включително и от страна на законодателя. Поради
това с влизането в сила на Решение № 8 от
2018 г. на Конституционния съд нормата на
чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията има следния прочит: Върховният
административен съд се произнася по спорове
за законността на актове на Министерския
съвет и на министрите, „издадени при упражняване на конституционно възложените им
функции и правомощия по ръководството и
осъществяването на държавното управление“.
С атакуваното от вносителя изменение разпоредбата на чл. 132, ал. 2, т. 2, пр. първо АПК
придобива следното съдържание: На ВАС са
подсъдни оспорванията срещу актовете на
Министерския съвет, министър-председателя,
заместник министър-председателите и министрите, „издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и
осъществяване на държавното управление“.
Очевидно законодателят е целял постигането
на съответствие между конституционната и
законовата разпоредба, у реж дащи компетентността на Върховния административен
съд като първа инстанция. Привеждането на
правилата за родовата подсъдност по АПК в
частта, засягаща компетентността на ВАС като
първа инстанция по отношение на актовете
на централните органи на изпълнителната
власт, в съответствие с тълкувателното решение на Конституционния съд отговаря на
обществените потребности и на принципа на
правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Основния
закон). С промяната се внася яснота и предвидимост в разпоредбата на чл. 132, ал. 2,
т. 2 АПК, тъй като занапред нормата ще бъде
прилагана еднозначно от всички правоприлагащи органи, тъй като посочва кои актове
на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите
и министрите ще могат да бъдат оспорвани
пред ВАС като първа инстанция. По този
начин законодателят е гарантирал правото на
търсещите съдебна защита пред ВАС, като е
възпроизвел в законовата норма това, което
Конституцията гласи ведно с посоченото тълкувателно решение на Конституционния съд.
Гражданите и юридическите лица отнапред
са в известност пред кой съд като първа инстанция следва да подадат жалбата си срещу
акт на висшите държавни органи.
Поради това Конституционният съд не
споделя становището на вносителя, че чл. 132,
ал. 2, т. 2 АПК в частта „издадени при упражняването на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване
на държавното управление“ противоречи на
чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
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Също така няма основания за противоречие
на това изменение и с чл. 56 от Конституцията, тъй като не се засяга правото на съдебна
защита на гражданите.
Ясната и от разяваща за д ъ л ж и телно то
тълкуване, дадено от Конституционния съд,
правна норма на АПК не може да дезориентира
правните субекти по въпросите за родовата
подсъдност. Конституционният съд не споделя
становището на президента, че липсата на
изчерпателно посочване на конкретните административни актове, издавани от висшите
държавни органи на изпълнителната власт, ще
доведе до неяснота у потенциалните жалбоподатели и до забавено правосъдие, с което ще
се наруши правото им на защита. Съдебната
защита е най-високата степен на защита, а
съдът е гарант за нейното осъществяване
(Решение № 5 от 2003 г. по к. д. № 5/2003 г.;
Решение № 1 от 2012 г. по к. д. № 10/2011 г.).
За да е реализирана тя, въпросът, отнесен от
правния субект пред съд, следва да получи
разрешение от него. Правилата за местната,
родовата и функционалната подсъдност са
създадени, за да улесняват всеки жалбоподател пред кой именно съд от системата
на съдилищата следва да отнесе правния
спор. Те са и гаранция за законосъобразно
упражнена компетентност от съдилищата.
Ето защо всяка норма, уреждаща която и да
е подсъдност, следва да е ясна и точна. За
спазването є съдът следи служебно, тъй като
това предопределя неговата компетентност и
законосъобразността на постановения от него
съдебен акт. Административнопроцесуалният
кодекс съдържа необходимите гаранции за
това, като в чл. 135, ал. 1 постановява, че
всеки съд решава сам дали заведеното пред
него дело му е подсъдно, а съгласно ал. 2 на
същия – че ако намери, че делото не му е под
съдно, той го изпраща на надлежния съд. В
този случай делото ще се счита за образувано
от деня на завеждането му пред ненадлежния
съд, като извършените до момента действия
по него запазват силата си. Разгледани в тяхното съотнасяне, нормите в чл. 132, ал. 2, т. 2
АПК и в чл. 135 АПК не дават основание да
се приеме, че правните субекти са лишени
от правото да защитят интересите си срещу административните актове, посочени в
първата от тях. Важно е, че преместването
на делото пред родовокомпетентния съд се
извършва служебно и по никакъв начин не
засяга интересите на жалбоподателите, тъй
като всички процесуални срокове и извършени
действия запазват силата си, което е гаранция
за тяхната защита.
Не се споделят съображенията за противоконституционност на атакуваната разпоредба
поради това, че тя не съдържа изчерпателно
изброяване на актовете на посочените в нея
органи, с което ще затрудни правоприлага-
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нето. Конституционният съд е имал повод
многократно да приеме, че формулировката
на разпоредба от законодателя е въпрос на
законодателна техника, за която той притежава
свобода в рамките, посочени от Основния закон
(Решение № 1 от 2005 г. по к. д. № 8/2004 г.;
Решение № 11 от 2010 г. по к. д. № 13/2010 г.;
Решение № 2 от 2013 г. по к. д. № 1/2013 г.).
Възможно е да се използва изчерпателно
изброяване, но също така е допустимо и препращане към други разпоредби. В Решение
№ 8 от 2018 г. Конституционният съд е приел,
че „правомощията на Министерския съвет, в
качеството му на централен колегиален административен орган с обща компетентност, са
многобройни и разностранни, поради което
и Конституцията не ги очертава в каталог, а
ги урежда в общата рамка по чл. 105 – 107 и
в други отделни разпоредби... Като централни
еднолични органи със специална компетентност министрите осъществяват държавната
политика в своя ресор от изпълнителната
власт. Броят и видът на министерствата, а
оттам и правомощията на министрите не са
установени на конституционно ниво поради динамиката на държавното управление.
Министрите притежават редица функции и
правомощия, свързани с ръководството на
съответната област на държавно управление,
като в рамките на своята компетентност те
упражняват предоставените им специфични
правомощия лично или като ги делегират в
посочените от закона случаи“. В посоченото
решение Конституционният съд подчертава,
че правомощията на Министерския съвет и
на министрите при упражняване функциите,
възложени им от Конституцията, по ръководството и осъществяването на държавното
управление са многобройни и не могат да бъдат
изчерпателно изброени. Правото на защита
на жалбоподателите да сезират надлежния
съд е гарантирано не само в самото съдебно
производство, както е посочено по-горе, а още
и в самото производство по издаване на административния акт, като чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК
задължава автора на административния акт
да посочи в него не само правните основания
за издаването му, а и в т. 7 – пред кой орган
и в какъв срок актът може да се обжалва.
Допълнителна гаранция за осигуряване на
правото на защита е предвидена в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 АПК, съгласно която
в случай на неизпълнение на задължението
на административния орган по т. 7 срокът за
подаване на жалба се удължава на два месеца.
Поради това атакуваната законова норма
не противоречи на чл. 56 от Конституцията.
С искането си президентът атакува разпоредбата на чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК и в частта
є „в случаите, предвидени в закон, както и“,
като твърди, че тя противоречи на чл. 125,
ал. 2 от Конституцията.
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Разпоредбата на чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК,
освен че изрично урежда в първата си част
компетентността на ВАС да разглежда като
първа инстанция жалби срещу актовете на
Министерския съвет, министър-председателя и
министрите, издадени при упражняване на конституционните им правомощия по ръководство
и осъществяване на държавното управление,
съдържа и две изключения от подсъдността
на ВАС. Двете части на нормата са отделени
една от друга с точка и запетая, което ясно
сочи на волята на законодателя да уреди случаите, при които административните актове,
издадени от същите тези органи, се оспорват
пред административните съдилища. Налице
са две хипотези: 1. в случаите, предвидени в
закон; и 2. в случаите, когато централните
органи на изпълнителната власт са делегирали
правомощията си на съответните длъжностни
лица. Законодателят е следвал логиката в една
норма да съчетае две родови подсъдности: на
ВАС и на административните съдилища, като
последните са компетентни да разглеждат като
първа инстанция оспорвания на актове на
Министерски съвет, на министър-председателя
и на министрите в посочените две хипотези.
С израза „в случаите, предвидени в закон“
критерият за изключване от компетентността
на ВАС на тази категория оспорени актове е
функцията, която изпълнява органът – само
когато актът е издаден от него извън случаите на упражняване на конституционните му
правомощия по ръководство и осъществяване
на държавното управление.
Независимо, че разпоредбата на чл. 132,
ал. 2, т. 2 АПК непрецизно съчетава в себе
си две подсъдности – на ВАС и на административните съдилища, като цяло тя е ясно
формулирана и не би следвало да се прилага
противоречиво както от правоприлагащите
органи, така и от оспорващите тези актове
правни субекти.
Не е основателно твърдението на президента, че тази разпоредба противоречи на чл. 125,
ал. 2 от Конституцията, доколкото позволява
със закон да се предвидят случаи, при които
актове на висшите органи на изпълнителната
власт ще се обжалват пред административните съдилища. Такъв извод не следва от
задължителното тълкуване на тази норма,
дадено от Конституционния съд с Решение
№ 8 от 2018 г. по к. д. № 13/2017 г. Съдът е
приел, че „извън задължителния обхват на
тълкуваната конституционна норма, който
включва актовете, издавани при упражняване на конституционно установени властови
правомощия, законодателят има правото да
определи друга подсъдност за възникнали
правни спорове“.
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С оглед изложеното Конституционният съд
не намира атакуваната част от разпоредбата
на чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК да противоречи на
чл. 4, ал. 1 и чл. 125, ал. 2 от Конституцията.
2. Относно промяната на правилата за
местна подсъдност на определени видове административни дела – чл. 133, ал. 1 и 2 АПК
В искането на президента се твърди, че
новата местна подсъдност не дава достатъчно гаранции за по-лесен, по-бърз и по-евтин
достъп до правосъдие. Вносителят излага, че
законодателната целесъобразност при определяне на местната подсъдност е ограничена
от характера на конституционното право
на защита, което изисква законодателят да
предвиди решени я, гарантиращи улеснен
достъп до правосъдие. Според президента в
случая не само не е осигурено пълноценното
упражняване на правото на защита, но и не
е съобразена законовата възможност настоящият адрес да се различава от постоянния.
В искането се заключва, че така направената
с чл. 133, ал. 1 и 2 АПК промяна създава не
пропорционални затруднения при търсенето
на съдебна защита, отклонява се от принципа
на правовата държава и от правото на защита
и не съответства на чл. 4, ал. 1 и чл. 56 от
Конституцията.
Постъпилите по делото становища и правни
мнения относно промяната на правилата на
местната подсъдност се разделят на две групи.
Първата група, която включва становищата
на Висшия адвокатски съвет и Агенцията за
социално подпомагане, споделят и допълват
доводите в искането, което намират за основателно.
Втората група становища, която включва
тези на Народното събрание, министъра на
правосъдието, министъра на околната среда
и водите, Върховния административен съд,
главния прокурор, Асоциацията на българските административни съдии, Сдружението
на администрацията в органите на съдебната
власт и проф. д-р Дончо Хрусанов, намират
искането за неоснователно.
В останалите постъпили по делото становища и правни мнения не е изразена позиция
относно промяната на правилата на местната
подсъдност.
Конституционният съд констатира следното:
Чрез правилата за местна подсъдност законодателят разпределя между еднаквите по
степен административни съдилища родово
подсъдните им първоинстанционни дела. В
компетентността на законодателя е да посочи
критерия, въз основа на който се определя
връзката на делото с териториалния район на
съответния съд (Решение № 10 от 2011 г. по
к. д. № 6/2011 г.; Решение № 6 от 2018 г. по
к. д. № 10/2017 г.). С изменението на чл. 133,
ал. 1 АПК, уреждащ местната подсъдност
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по делата за оспорване на индивидуални
административни актове, изцяло се сменя
признака, въз основа на който се определя тази подсъдност – това е „постоянният
адрес или седалището на посочения в акта
адресат, съответно адресати“. Когато посочените в индивидуалния административен акт
адресати са повече от един и са с различен
постоянен адрес или седалище, но в рамките
на един съдебен район, делата се разглеждат
от административния съд в района на териториалната структура на администрацията
на административния орган, който е издал
оспорения акт. Във всички останали случаи
делата се разглеждат от административния
съд, в района на който е седалището на органа – чл. 133, ал. 2 АПК.
В исторически аспект нормата на чл. 133,
ал. 1 АПК е претърпяла две изменения след
приемането и влизането в сила на АПК (обн.,
ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила в тази част
от 1.03.2007 г.). Първоначалният текст е гласял:
„делата се разглеждат от административния
съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт“.
Впоследствие с изменението на чл. 133, ал. 1
(обн., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от
4.01.2014 г.) законодателят е възприел друг
критерий: „делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат
от административния съд по седалището на
териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто
район се намира постоянният или настоящият
адрес или седалището на жалбоподателя“. С
последното, атакувано от президента изменение, местната подсъдност по обжалване
на индивидуални административни актове
по принцип се определя по признака „постоянен адрес или седалището на посочения
в акта адресат“. Този хронологичен преглед,
както и заявените мотиви на вносителите на
обсъжданите изменения сочат на намерение
на законодателя за улесняване на достъпа на
гражданите до правосъдие и по-равномерно
разпределение на делата между административните съдилища. Те са израз на стремежа
на нормотвореца да гарантира справедлив
админист ративни я процес (Стеног рафск и
протокол от 154-то заседание от 22.06.2018 г.
на 44-то НС).
Справедливостта на една съдебна процедура има много измерения, едни от които са
гарантирането на достъп до съд и разглеждането на делата в разумен срок. От своя
страна достъпът до съд се реализира както с
териториалната близост на съда до правния
субект, търсещ съдебна защита на правата си,
така и с минимализиране на всички пречки за
това. Разумната продължителност на съдебния
процес изисква в обозрими, съответни на естеството на правния спор, срокове гражданите
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и юридическите лица да получат произнасяне
от съд. Справедливостта е висша ценност и
регулатор на обществото (съображение второ
от преамбюла на Конституцията) и щом правовата държава защитава и гарантира правата
на човека, тя би следвало да създава такива
условия за тяхната реализация, чрез които да
гарантира най-доброто ниво за това (Решение
№ 11 от 2016 г. по к. д. № 7/2016 г.). Оспорването на индивидуален административен акт,
който засяга права и законни интереси на
правния субект, е безспорно в негов интерес.
Когато по-силната, облечена в държавна власт,
страна в това правоотношение предопределя
чрез своето или на териториалната си структура седалище съда с местна компетентност
да разгледа спора, се поставя под съмнение
справедливият съдебен процес като бърз и
лесен достъп до съд.
Атакуваното изменение на чл. 133, ал. 1
АПК обвързва за първи път определянето на
местната подсъдност с постоянния адрес и
седалище на адресата на индивидуалния административен акт. Посочената обвързаност
създава необходимите правни гаранции за
реализиране на правото на защита по чл. 56
от Конституцията, елемент от която е правото
на гражданите на справедлив процес, реализиран чрез бърз достъп до съд и решаване
на делото в разумен срок (Решение № 6 от
2003 г. по к. д. № 23/2002 г.). Мотивите на
законодателя за това решение са подчинени
на легитимна цел – улесняване на гражданите
като адресати на индивидуален административен акт при евентуална негова незаконосъобразност да сезират административния съд по
техния постоянен адрес/седалище. Чрез това
законодателно решение административното
правосъдие „се доближава“ до гражданите. С
него се реализира задължението на държавата да организира съдебните си процедури по
начин, че да даде възможност на съдилищата
да спазят всяко от изискванията за гарантиране на справедлив процес, включително и
като делата се разглеждат в разумен срок.
Струпването на дела в определени съдилища предвид обстоятелството, че седалищата
на административните органи или техните
териториални поделения съвпадат със съответния съдебен район, крие сериозен риск от
забавено правосъдие. За това обстоятелство
правовата държава следва да държи сметка,
тъй като носи отговорност за вредите, произтичащи от продължилата извън един разумен
срок съдебна процедура. Нормите относно
местната подсъдност не трябва да създават
на правните субекти процесуални неудобства
от гледна точка на продължителността на
производството, които да правят прекомерно
трудно упражняването на правата им.
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Съображенията, изложени от президента в
искането му, че атакуваната от него промяна
ще доведе до неудобства за администрацията и
ще увеличи разходите є за явяване по делата, не
сочат на противоконституционност на чл. 133,
ал. 1 АПК, тъй като не обосновават несъответствие с чл. 4, ал. 1 и чл. 56 от Конституцията,
гарантиращ правото на защита на гражданите,
когато са нарушени техни права и законни
интереси. Уважаването им би означавало да
се приеме, че правата и законните интереси
на държавната администрация се поставят над
тези на гражданите, което именно би било в
противоречие с конституционно гарантираното право на защита и справедливостта като
принцип на правовата държава. Разпоредбата
на чл. 143, ал. 4 АПК е достатъчна гаранция.
В случай, че съдът отхвърли оспорването или
оспорващият оттегли жалбата, интересите на
администрацията ще бъдат защитени, тъй
като разноските, направени от съответния
автор на административния акт, ще бъдат
възстановени от подателя на жалбата.
Твърдяното в искането, че, когато не е
отчетена от законодателя възможността постоянният адрес да е различен от настоящия,
се създават непропорционални затруднения и
се пораждат негативни последици за гражданите при търсене на съдебна защита, е
неоснователно. Законодателят не за първи
път извежда постоянния адрес на търсещия
защита гражданин като критерий за определяне на местната подсъдност на делата (чл. 112
ГПК). Установяването на постоянния адрес
не поставя практически проблеми и е сигурно
и безспорно.
По горните съображения Конституционният съд приема, че изборът на постоянния
адрес на адресата на акта като определящ
местната подсъдност на дела по оспорване
на индивидуални административни актове е
в съответствие с правото на защита по чл. 56
от Конституцията (Решение № 14 от 2014 г.
по к. д. № 12/2014 г.), включително и с конституционното начало за справедлив процес.
3. Относно въвеждането на закрити вместо
открити заседания в касационното производство по административни дела – чл. 217, ал. 2,
3 и 4 АПК и § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в
закрито заседание“ ПЗРЗИДАПК
В искането си президентът сочи, че с чл. 217,
ал. 2, изр. трето, четвърто и пето и ал. 4 АПК
като правило се предвижда разглеждане на
делото в закрито заседание в касационното
производство. Според вносителя възможността за разглеждането на делото от тричленен
състав на Върховния административен съд в
открито заседание в зависимост от преценката
на съдията-докладчик или от направено от
страните изрично искане публичността от
правило се превръща в изключение. В искането
се поддържа, че публичността на съдебните
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заседания е толкова „съществен принцип“ на
правораздавателната дейност, че конституционният законодател изрично го е прогласил в
чл. 121, ал. 3 от Основния закон. Президентът
излага, че Конституцията допуска със закон
да се предвиждат закрити заседания, но това
е изключение от принципа на публичност и
трябва да се използва пропорционално, когато е налице необходимост с оглед защита на
друга конституционна ценност. Вносителят
допълва, че правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично
посочено в чл. 10 от Всеобщата декларация
за правата на човека от 10.12.1948 г., в чл. 14,
§ 1 от Международния пакт за граждански
и политически права (ратифициран с Указ
№ 1199 на Президиума на Народното събрание
от 23.07.1970 г., обн., ДВ, бр. 60 от 1970 г., в
сила за България от 23.03.1976 г.) (MПГПП)
и в чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи (ратифицирана със закон, приет от Народното
събрание на 31.07.1992 г., обн., ДВ бр. 80 от
2.10.1992 г., в сила от 7.09.1992 г.) (КЗПЧОС,
Конвенцията).
В искането на народните представители се
поддържа, че чл. 217, ал. 2, 3 и 4 от АПК и
§ 149, ал. 2, изр. 1 в частта „закрито заседание“
ПЗРЗИДАПК противоречат на чл. 4, ал. 1,
чл. 41, ал. 1 и чл. 121, ал. 3 от Конституцията.
Привеждат се доводи, че публичността при
разглеждането на делата във всички съдилища
е конституционно закрепен принцип и има
решаващо значение за защитата на правата и
свободите на гражданите, юридическите лица
и държавата, включително и за осигуряването
на „адекватни и рационални“ гаранции за
конституционното право на защита. Според
народните представители, въпреки че чл. 121,
ал. 3 от Конституцията приема, че със закон
може да бъдат уреждани определени хипотези
на закрити съдебни заседания, тази възможност обаче е конституционно допустима само
и единствено като изключение от принципа
на публичност и следва да се използва от
законодателя при спазването на принципа
на пропорционалност та. Вносителите допълват, че е конституционно недопустимо
фундаментален конституционен принцип да
бъде трансформиран от законодателя по съображения за „съмнителна целесъобразност“ в
изключение, и същевременно конституционно
предвиденото изключение да бъде въздигнато
в ново правило. Народните представители
заключват, че когато се ограничава предметът и обхватът на публичността на съдебните заседания и разглеждането на съдебните
дела, се стига неминуемо до ограничаване на
конституционното право на гражданите да
търсят, получават и разпространяват информация. В искането са изложени доводи, че
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подобна уредба не съответства и на чл. 10 от
Всеобщата декларация за правата на човека,
чл. 6, § 1 и чл. 10 КЗПЧОС.
Постъпилите по делото становища и правни мнения относно въвеждането на закрити
вместо открити заседания в касационното
производство по административни дела се
разделят на две групи.
Първата група, която включва становищата
на Върховния административен съд, главния
прокурор, Висшия адвокатски съвет, Агенцията за социално подпомагане, Съюза на
съдиите в България, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, Фондация
„Програма Достъп до Информация“, проф. д-р
Димитър Костов и проф. д-р Дончо Хрусанов,
споделят и допълват доводите в искането,
което намират за основателно.
Втората група становища, която включва
тези на Народното събрание, министъра на
правосъдието, министъра на околната среда и водите, Асоциацията на българските
административни съдии и Сдружението на
администрацията в органите на съдебната
власт, намират искането за неоснователно.
В останалите постъпили по делото становища не е изразена позиция относно въвеждането на закрити вместо открити заседания
в касационното производство по административни дела.
Конституционният съд приема следното:
В чл. 121, ал. 3 от Конституцията е установен принципът на публичност като основен
за правораздаването във всички съдилища.
Той е закрепен и във всички процесуални
закони – чл. 12 А ПК, чл. 20 НПК, чл. 11
ГПК, както и в чл. 5, ал. 2 ЗСВ. Член 10 от
Всеобщата декларация за правата на човека,
чл. 14, § 1 МПГПП и чл. 6, § 1 КЗПЧОС
прогласяват като едно от основните права
на всеки човек публичното разглеждане на
неговото дело.
Публичността на процесуалните действия
в съдебно производство е гаранция за безпристрастното и законосъобразно процедиране
от страна на съда, както и за истинността
на фактическите твърдения на страните. Тя е
опора за доверието в правосъдието и средство
за възпитателно въздействие на правосъдната
дейност.
Изискването за публично гледане на делото
е част от изискването за справедливост на
съдебния процес. Основният закон в чл. 121,
ал. 3 постановява, че разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен
когато законът предвижда друго. Правото
на публично гледане на делото в съд може
да бъде обект на ограничения, стига обаче
сърцевината на правото да не бъде засегната.
Ограничението не би било съвместимо с чл. 6,
§ 1 КЗПЧОС, ако не преследва легитимна
цел и ако не е пропорционално на тази цел.
С оглед спецификите на производство пред
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всяка касационна инстанция, която има правомощие да се произнесе само по въпроса за
законосъобразността, правото на публичност
би могло да търпи ограничения, стига обаче
други основни характеристики на справедливия процес да не бъдат засегнати (Siałkowska
v. Poland; Dory v. Sweden). Преценката на
конституционосъобразността, както и на съответствието на атакуваната законодателна
пром яна, ограничаваща публичност та на
касационните производствата пред Върховния
административен съд, с КЗПЧОС и посочените по-горе международни актове отчита
законодателно закрепената задължителност
на публичните съдебни заседания пред първоинстанционните административни съдилища,
гарантиращи личното явяване и участие на
страните пред съда.
С ъщо та ка спазва не т о на посочен и т е
принципни положения в касационното производство по АПК налага да се вземат предвид неговите същностни характеристики.
Съгласно чл. 132, ал. 2, т. 5 АПК Върховният
административен съд е последна – касационна инстанция, по административни дела,
разглеждаща касационни жалби и протести
срещу първоинстанционни съдебни решения.
Като такава тя е редовен способ за защита
срещу нищожни, недопустими и неправилни
съдебни решения (чл. 209 АПК). Върховният
административен съд в това си качество се
произнася само по посочените в жалбата или
протеста пороци на съдебния акт, представляващи касационни основания, с изключение на
въпросите за валидността, допустимостта и
съответствието на решението с материалния
закон, за които е длъжен да следи служебно
(чл. 218, ал. 2 АПК). Именно конкретните
пороци на решението на първоинстанционния
съд при формиране на фактическите и правни
изводи съставляват касационните основания и
те са предмет на обосноваване в касационното производство. Тези касационни основания
следва да бъдат точно и ясно мотивирани и
могат да бъдат доказвани само с писмени
доказателства, свързани с посочените пороци.
С атакуваната промяна в чл. 217, ал. 2 АПК
е въведено правилото, че когато ВАС разглежда
като касационна инстанция делата в тричленен
състав, той ги разглежда в закрито заседание
без участие на страните. Изключенията, които
се допускат и които водят до провеждане на
публично заседание, са две: когато съдиятадокладчик с разпореждане определи делото
да се разгледа в открито заседание, както и
когато страна поиска най-късно в касационната
жалба или в отговор към нея делото да се
разгледа в открито заседание. В тези случаи
делото задължително се разглежда по този ред.
Изключение представлява и случаят, в който
ВАС като касационна инстанция заседава в
петчленен състав по дело, разгледано като
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първа инстанция от самия ВАС. Съгласно
трайната практика на Европейския съд за
правата на човека (ЕСПЧ) (Martine v. France)
не би било в несъответствие с КЗПЧОС и другите посочени по-горе международни актове
касационно производство, при което касационната инстанция няма право да установява
нови фактически положения, да се проведе
в закрито заседание. Изискването на чл. 121,
ал. 3 от Конституцията и на чл. 6, § 1 от Конвенцията за публично разглеждане на делото
ще бъдат спазени с оглед обстоятелството,
че както всяка страна може да поиска, така
и съдията-докладчик да реши да се проведе
открито съдебно заседание (Miller v. Sweden;
Pretto and others v. Italy). При направено искане от страна за това съдът няма право да
откаже уважаването му.
От съществено значение за преценката на
съответствието на оспорените норми с Конституцията и посочените по-горе международни
актове в настоящия случай е процедурата по
провеждане на касационното производство при
закрито заседание да се разглежда в нейната
цялост. Разпоредбата на чл. 217, ал. 4 АПК
предвижда, че когато делото се разглежда в
закрито заседание, решението на съда трябва
да се постанови в срок не по-дълъг от шест
месеца от образуването му, като прокурорът
дава заключение в двумесечен срок от образуването му или в срок, определен от съда. В
случаите на открито съдебно заседание делото
следва да се насрочи в срок не по-късно от
четири месеца от постъпването му, а решението следва да се произнесе в едномесечен
срок от заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото. При оптимално
развитие на процеса при открито заседание
делото пред ВАС би следвало да приключи в
рамките на пет месеца, докато при провеждане
на закрито съдебно заседание – за шест. Следователно, обсъжданата промяна не е ефективно средство за постигане на посочената от
законодателя цел – бързина на касационното
административно правораздаване.
Липсват каквито и да е мотиви в законопроекта, които да обосновават различието в
производството пред ВАС като касационна
инстанция, когато разглежда делата в тричленен и в петчленен състав. В последния случай
съгласно чл. 217, ал. 2, изр. 1 АПК този състав
провежда открити заседания. Независимо в
какъв състав ВАС провежда заседанията си,
когато той упражнява касационни правомощия, те са идентични без значение дали контролира акт на административен съд, или на
тричленен състав на самия ВАС. Различието
в процедурата на провеждане на касационните производства пред ВАС поставя сериозен
въпрос за равнопоставеността на страните в
тези производства.
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Основен елемент на изискването за справедлива съдебна процедура е състезателното
начало и принципът за равнопоставеност на
страните. Тези основни положения означават
на всяка страна в производството да бъде
дадена достатъчна възможност да представи
позицията си, включително и своите доказателства, при условия, които не я поставят в
по-неизгодно положение от останалите страни. Предвиденото с атакуваното изменение
в чл. 217, ал. 4 АПК право и задължение на
прокурора при разглеждане на делото в закрито заседание да даде заключение в двумесечен срок от образуването на делото или в
друг, определен от съда срок, без да е налице
процедура то да се изпрати на страните, за
да могат те да се запознаят с него, и без да е
предвидено право да отговорят на изложените
в него доводи и съображения, противоречи
на принципите на състезателност и равенство
на страните в процеса. Член 16, ал. 1 АПК
възлага на прокурора в административния
процес функцията да следи за спазване на
законността, като упражнява предоставените
му от закона права съобразно правилата, установени за страните по делото (ал. 2), като дава
заключение (ал. 3). Процесуалното значение
на заключението е да се изрази позицията на
прокуратурата относно спазването на закона
с цел да повлияе на решението на съда. В
заключението за първи път би могло да бъдат
посочени правни аргументи, на които страните
поради отсъствието на процедура по връчване
на книжата да не са имали процесуална възможност да отговорят. Тези аргументи могат
да залегнат в решението на касационния съд,
но страните ще узнаят за тях едва когато се
запознаят със съдебния акт. В същото време
при провеждане на открито заседание прокурорът участва в съдебно заседание, в което
дава заключение и по него могат да вземат
отношение всички явяващи се страни.
Предвид изложеното Конституционният
съд намира, че чл. 217, ал. 2, 3 в частта „Когато в този кодекс или в специален закон е
предвидено делото да се разглежда в открито
заседание или когато съдът реши то да се
разглежда по този ред“ и ал. 4 АПК са противоконституционни, тъй като противоречат
на чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Те са в несъответствие и с чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, на
чл. 14, § 1 от МПГПП, както и на чл. 6, § 1
КЗПЧОС. По същите съображения следва да
бъде обявен за противоконституционен и § 149,
ал. 2, изр. 1 ПЗРЗИДАПК в частта „закрито
заседание“, която е единствената оспорена
част от цялостния обсъждан тук законов
текст. Независимо, че цялата алинея 2 урежда процедурата за закритите заседания пред
ВАС за преходен период от четири години,
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вносителят на искането – 53-мата народни
представители, са поискали обявяването є
за противоконституционна само в тази част.
Що се отнася до останалата част от разпоредбата на ал. 3 от чл. 217 АПК, тя не
противоречи на Основния закон, тъй като
в нея не се визират закритите заседания, а
сроковете за насрочване на първото заседание
при откритите заседания и постановяването
на решение от касационната инстанция.
Относно твърденията за противоконституционност на чл. 217, ал. 2 и 4 АПК на
основание чл. 41, ал. 1 от Конституцията,
както и за несъответствие с чл. 10 КЗПЧОС,
Констит у ционни ят съд намира следното:
текстът от конституционната разпоредба гарантира правото на всеки да търси, получава
и разпространява информация, а съответната
разпоредба от Конвенци ята – правото на
изразяване на мнение, както и свободата да
получава и да разпространява информация,
които не са относими към законовата уредба
на закритите заседания в административното правораздаване. Закритите заседания са
такива заседания, които изключват изобщо
възможността за публичност на процеса и то
не по конкретно дело, а по цяла категория
дела, отговарящи на въведени от законодателя
критерии. Те се различават от заседанията
при закрити врати, при които по принцип се
провеждат открити заседания, но по решение
на съда, някои от тях или част от едно заседание се провежда, без да се допуска публика.
Докато по първите в заседанието не участват
дори и самите страни, то във вторите страните
участват, но се изключва участие на други
лица. Очевидно въпрос за ограничаване на
публичността и за получаване на информация би могъл да се поставя само при втория
вид заседания. Настоящият оспорен текст от
АПК не попада в тяхното приложно поле. В
закрито заседание, предмет на обсъждане тук,
е невъзможно да участва никое външно за
съдебния състав лице и следователно правата
нито на страните, нито на обществеността биха
могли да бъдат нарушени. Съгласно чл. 12,
ал. 1 АПК в административното производство
органите са длъжни да осигуряват откритост,
достоверност и пълнота на информацията.
Страните осъществяват правото си на достъп
до информацията в производството по реда
на този кодекс, а останалите лица – по реда
на ЗДОИ (ал. 2 на чл. 12 АПК). Тези права
както на страните, така и на обществеността не се накърняват, тъй като юридически
и практически са гарантирани. Страните
винаги могат да имат достъп до делото си, а
обществеността – до тези документи, които
ги интересуват, след разрешение от съда за
достъп до тях. Решенията винаги се обявяват
публично, като се публикуват на официалната
интернет страница на ВАС. По този начин нито
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страните, нито обществеността, нито медиите
се лишават от достъп до документите, които
засягат публичния интерес, а последните – и
от възможността да информират обществото.
Липсват предпоставки да се счита, че чрез
закритите заседания произволно се нарушават
правата на търсене, получаване и разпространяване на информация.
Поради тези съображения Съдът не установява противоречие на оспорените разпоредби в чл. 217, ал. 2 и 4 АПК с чл. 41, ал. 1
от Конституцията, както и несъответствие с
чл. 10 КЗПЧОС.
4. Относно повишаването на размера на
простите държавни такси за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските
органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи
обществени услуги – от една страна, и организациите – от друга страна, и въвеждането
на пропорционални такси върху определяем
материален интерес при подаване на касационна жалба, частна жалба и молба за отмяна
на влезли в сила съдебни актове – чл. 227а
АПК; чл. 235а АПК; чл. 242а АПК; чл. 161,
ал. 4 ДОПК и § 111 ПЗРЗИДАПК (с който в
Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ,
бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция – ДВ, бр. 77
от 18.09.2018 г.), в чл. 99 се създава ал. 12)
В искането на президента се твърди, че
уредбата на таксите в касационното производство противоречи на чл. 60, ал. 1, чл. 6, ал. 2
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Изложени са
съображения, че въвеждането на пропорционални такси върху „определяем материален
интерес“ в касационното производство по
административни дела не държи сметка за
спецификата на тези дела. Според президента
в административното правосъдие на преден
план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното
управление, а не материалният интерес. В
този смисъл според президента въвеждането
на пропорционални такси е несъвместимо с
административното правосъдие, при което
споровете са за незаконосъобразно осъществяване на държавно управление. Липсата на
легална дефиниция на понятието „определяем
материален интерес“ ще доведе до непредсказуемост и правна несигурност, както и
до разнородна съдебна практика. Според
вносителя въвеждането на пропорционална
такса върху определяем материален интерес
в касационно производство по обжалване на
решението по оценка на въздействието върху
околната среда не съответства на чл. 15 и 55
от Конституцията, както и на чл. 9, т. 4 от
Конвенцията за достъп до информация, участие
на обществеността в процеса на вземането на
решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда (ратифицирана със закон,
приет от Народното събрание на 2.10.2003 г.,
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обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., в сила от
16.03.2004 г.). Президентът излага още, че
разпокъсаността на правната уредба относно
размера на таксите в няколко, и то различни
по степен нормативни актове, не съответства
на принципа на правовата държава.
В искането на народните представители
се твърди, че оспорените законови разпоредби водят до прекомерно, несъразмерно и
непропорционално увеличение на таксите,
което представлява законодателен произвол,
противоречащ на принципа на правовата
държава, част от който е изискването за
пропорционалност и забрана за прекомерност. Вносителите поддържат, че измененията ограничават основното право на защита
(чл. 56 от Конституцията), включително и
конституционното право на защита във всички
стадии на процеса (чл. 122, ал. 1 от Конституцията). Според народните представители
тези разпоредби нарушават конституционния
принцип, въплътен в чл. 60, ал. 1 от Конституцията, съгласно който таксите трябва да
бъдат съобразени с доходите и имуществото
на гражданите. Излагат се аргументи, че се
въвежда нееднакъв режим на третиране на
търговските дружества при достъпа им до
касационната фаза на административното
правосъдие в противоречие с чл. 19, ал. 2 от
Конституцията, като законодателят третира
преференциално една група търговски дружества (включени в понятието „организации,
предоставящи обществени услуги“) за разлика
от друга група търговски дружества (включени
в общото понятие „организации“), които не
предоставят обществени услуги. Създава се
привилегия за държавните и общинските органи чрез въвеждането на по-малки по размер
държавни такси в касационното производство
по административни дела в сравнение с държавните такси, дължими от организациите,
при което държавните и общинските органи
се третират преференциално от законодателя
и се поставят в привилегировано процесуално
положение спрямо определени други видове
частноправни субекти, с което се нарушава
чл. 121, ал. 1 от Конституцията. Като допълнителен аргумент вносителите изтъкват, че
оспорените разпоредби не съответстват на
чл. 6, ал. 1 КЗПЧОС, а § 111 ПЗРЗИДАПК
е в нарушение на чл. 9, ал. 5 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на
обществеността в процеса на вземането на
решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда.
Според омбудсмана на Република България
не е намерен балансът между увеличението
на таксите при касационното производство
и правото на достъп до съд, а оспорените
разпоредби възпрепятстват голяма част от
гражданите при защита на основните им права.
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Постъпилите по делото становища и правни мнения относно повишаването на размера
на простите държавни такси и въвеждането
на пропорционални такси се разделят на две
групи.
Първата група, която включва становищата
на Висшия адвокатски съвет, Агенцията за
социално подпомагане, Националното бюро за
правна помощ, Съюза на съдиите в България,
Фондацията „Български адвокати за правата
на човека“, Фондацията „Програма Достъп до
Информация“, Екологичното сдружение „За
Земята“, Асоциацията на парковете в България, проф. д-р Димитър Костов и проф. д-р
Дончо Хрусанов, споделят и допълват доводите
в искането, което намират за основателно.
Втората група становища, която включва
тези на Народното събрание, министъра на
правосъдието, министъра на околната среда
и водите, Върховния административен съд,
главния прокурор, Асоциацията на българските административни съдии и Сдружението
на администрацията в органите на съдебната
власт, намират искането за неоснователно.
В становището на Националния осигурителен институт не е изразена позиция относно
повишаването на размера на простите държавни такси и въвеждането на пропорционални такси.
Конституционният съд приема следното:
4.1. По отношение на § 111 ПЗРЗИДАПК
(с който в Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция – ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.), в чл. 99 се
създава ал. 12)
С посочения параграф в чл. 99 в ЗООС е
създадена ал. 12, съгласно която държавна
такса в касационно производство по обжалване на решението по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) се определя по
реда на АПК върху определяем материален
интерес. По същество разпоредбата препраща
към чл. 227а, ал. 1 и 3 АПК, които уреждат
пропорционалната държавна такса в касационното производство при наличие на определяем
материален интерес.
Съгласно § 1, т. 30 от допълнителните
разпоредби (Д Р) на ЗООС „Решен ие по
оценка на въздействие върху околната среда“ е индивидуален административен акт
на компетентния орган по чл. 94, с който се
одобрява допустимостта за проектиране на
инвестиционно предложение по т. 17 чрез
оценка на местоположението (площадка,
трасе) на обекти и очакваното въздействие
върху околната среда въз основа на доклад
за ОВОС при отчитане на общественото мнение и изразените становища на засегнатата
общественост“. Правото да бъде обжалвано
то принадлежи на заинтересуваните лица
(съгласно чл. 99, ал. 6 – ред. ДВ, бр. 77 от
2018 г.). ДР ЗООС дефинират обществеността
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като „едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с
националното законодателство“, а засегнатата
общественост – като обществеността, която е
засегната или с вероятност да бъде засегната,
или която има интерес при процедурите за
одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на
решения за издаването или актуализацията
на разрешителни по реда на този закон или
на условията в разрешителното, включително
екологичните неправителствени организации,
създадени в съответствие с националното
законодателство.
По този начин законодателят е приел, че
правен интерес за обжалване на решение по
ОВОС има всяко лице, група лица или организация. Този интерес произтича от необходимостта за осигуряването на здравословна
околна среда за благосъстоянието на човека
и осъществяването на основните човешки
права, включително и самото право на живот. Затова чл. 55 от Конституцията издига
в основно човешко право правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна
околна среда в съответствие с установените
стандарти и нормативи, а чл. 15 задължава
държавата да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането
и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и
ресурсите на страната. Правото на гражданите
да живеят в околна среда, която да отговаря
на изискванията на чл. 55 от Основния закон, както и да изпълняват задълженията си
индивидуално или съвместно да опазват и
подобряват околната среда в полза на сегашните и бъдещите поколения, законодателно
е обезпечено с най-висшата форма на защита – съдебната. Чрез правото да се обжалват
решенията по ОВОС (чл. 99, ал. 6 ЗООС)
законът гарантира на заинтересуваните субекти достъп до правосъдие по въпросите на
околната среда. Конвенцията за достъпа до
информация, участието на обществеността в
процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда
поставя изискването достъпът до съдебните
механизми да бъде ефективен, така че законните интереси на заинтересуваните субекти
да са защитени и законът да се прилага.
Критериите за ефективност на съдебните
процедури по обжалване на актове и действия, засягащи околната среда, съгласно чл. 9,
ал. 4 са те да са „справедливи, безпристрастни и своевременни, без да бъдат недостъпно
скъпи“. Разходите по обжалване не трябва да
бъдат толкова високи, че да не позволяват
на заинтересуваната общественост – било тя
физически лица или юридически лица – да се
възползват от правото на обжалване.
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С въвеждането на пропорционална такса за
касационно обжалване на решение на административен съд, постановено по повод ОВОС
(чл. 99, ал. 12 ЗООС), изчислима съобразно
определяем материален интерес, по същество
се поставя неясен и значителен по тежест финансов праг за достъп до ВАС. Процедурата
по изготвяне на ОВОС е уредена в чл. 95 – 99
ЗООС и започва на най-ранния етап на инвестиционното предложение. Стойността на това
предложение не би могла да бъде критерий
за оценка на въздействието върху околната
среда, доколкото тя не е част от изискуемата
информация, която възложителят е длъжен
да предостави при започване на процедурата
по ОВОС, както и поради това, че тя може
да бъде променена в хода на изпълнението
на проекта. Приемането на тази стойност за
„определяем материален интерес“, въз основа
на който да бъде изчислена таксата за касационно обжалване в това производство, създава
несигурност у потенциалните жалбоподатели
относно нейния размер, който би могъл да
бъде завишен от възложителя по начин, че
да препятства подаването на жалба от заинтересуваната общественост. По този начин
достъпът до съд с цел защита на правото по
чл. 55 от Конституцията става практически
невъзможен или изключително труден.
Конституционният съд приема, че околната
среда е благо от най-висш порядък, което не
може да бъде остойностено. Въздействието
върху околната среда в неблагоприятен аспект
в резултат на изпълнение на инвестиционно
намерение може да има различни проявления – върху човешкото здраве, върху чистотата
на въздуха и на водата, върху различните
екосистеми и т.н. Поради това липсва икономически механизъм, който да даде сигурна
оценка на този ефект, още повече, че той в
повечето случаи може и да не е с еднократно
действие и да няма материално измерение.
Поради тези аргументи Конституционният
съд намира, че § 111 ПЗРЗИДАПК (с който в
Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ,
бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция – ДВ, бр. 77
от 18.09.2018 г.), в чл. 99 се създава ал. 12)
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
тъй като не е ясен, точен и непротиворечив,
и на чл. 55, ал. 1 от Конституцията, тъй като
ограничава достъпа до съд на гражданите
да отстояват правото си на здравословна и
благоприятна околна среда.
Той не съответства и на чл. 9, § 4 от Конвенцията за достъпа до информация, участието
на обществеността в процеса на вземането на
решения и достъпа до правосъдие по въпроси
на околната среда.
4.2. По твърдението за противоречие на
разпоредбите на АПК, уреждащи новите такси
за касационното производство, с чл. 4, ал. 1
от Конституцията
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В искането на президента се твърди, че
разпоредбите на АПК, уреждащи новите такси за касационното производство пред ВАС,
противоречат на принципите на правовата
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) поради
това, че тези такси са уредени в закон, докато
всички останали – в подзаконови нормативни
актове. Конституционният съд в своята практика приема, че „Таксите, които се заплащат
срещу определена услуга, са частни държавни
и общински вземания. Съгласно чл. 60, ал. 1
от Конституцията те само се установяват със
закон. Това означава, че законът е, който
въвежда таксата. Той посочва за какво, за
какви действия и услуги и кому следва да се
плаща. Не може законодателят да делегира
това свое право на Министерския съвет. Няма
пречка обаче Народното събрание, като е
определило (въвело) една такса, която не е
публично държавно или общинско вземане, да предостави на изпълнителната власт
определянето на нейния размер“ (Решение
№ 10 от 2003 г. по к. д. № 12/2003 г.). Това
констит уционно разрешение намира своя
обосновка в динамиката на обществения и
стопанския живот, която налага понякога
чести и многократни промени в размера на
таксите. Разпоредбата на чл. 1 от Закона за
държавните такси (ЗДТ) изрично предвижда,
че органите на съдебната власт събират държавни такси в размери, определени с тарифи,
одобрени от Министерския съвет, и постъпват
в държавния бюджет, освен ако със закон е
предвидено друго. Нормотворецът не за първи
път урежда такси, събирани в административното производство, в закон. Това вече е
сторил в чл. 27, ал. 6 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) (обн., ДВ,
бр. 101 от 2015 г.; посл. изм., бр. 2 от 2018 г.).
Конституционно предвидената възможност
законодателят да предостави определянето на
размера на таксите на изпълнителната власт
не препятства него самия в закон да определя
и размера на дължимите такси.
Действително, както се твърди в искането,
към настоящия момент таксите, събирани в
административното съдебно производство, се
уреждат в няколко, и то различни по степен,
нормативни актове. В АПК законодателят е
уредил таксите за касационно обжалване по
административните производства. С Тарифа
№ 1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието, остава да
се определя размерът на таксите за първоинстанционните производства. Тарифа за таксите,
които се събират за производствата по глава
двадесет и седма от Закона за обществените
поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; посл. изм.
и доп., бр. 107 от 2018 г.), и Тарифа за таксите,
които се събират в производствата по глава
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шеста от Закона за концесиите (ДВ, бр. 70 от
2018 г.), регламентират таксите, които се внасят за производствата пред ВАС. В ЗУСЕСИФ
се уреждат таксите за административното
обжалване по същия закон. Разпокъсаността
на правната уредба на държавните такси в
административното производство създава затруднения на гражданите и организациите, но
това само по себе си не води до накърняване
на правната сигурност на гражданите и не
засяга техни конституционни права.
Поради това Конституционният съд не
намира, че уредбата на таксите за касационно
производство по административни дела в закон
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
4.3. По исканията за установяване на противоконституционност на разпоредбите на
чл. 227а АПК; чл. 235а АПК; чл. 242а АПК;
чл. 161, ал. 4 ДОПК
При проведеното гласуване не се постигна
изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията
и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд
мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на Съда, поради което
исканията в тази им част бяха отхвърлени.
4.3.1. Според съдиите Георги А нгелов,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, Павлина Панова и Атанас Семов
искането е основателно и следва да бъде
уважено по следните съображения:
Държавната такса е финансово плащане
със задължителен характер, което се налага едностранно от държавата. Държавната
такса съставлява публично вземане. Тя има
доброволен характер – тъй като от правния
субект зависи дали ще я заплати, и възмезден
характер – тъй като се заплаща срещу получаване на услуга. Всяко плащане на предвидена държавна такса за започване на съдебна
процедура или за подаване на жалба срещу
постановен съдебен акт би могло да служи за
постигане на две поначало законосъобразни
цели – разтоварване на съдилищата – в случая
ВАС (в името на постигане на друга – по-висша
ценност), и частично покриване на разходите
за осъществяване на правосъдието. За да се
произнесе по въпроса за конституционосъобразност с чл. 56 и чл. 117, ал. 1 от Основния
закон на ограничението, въведено с измененията на АПК, Конституционният съд следва
да подложи на проверка съответствието му с
принципа на пропорционалността (Решение
№ 20 от 1998 г. по к. д. № 16/1998 г.).
Правото на защита не е абсолютно (Решение № 1 от 2012 г. по к. д. № 10/2011 г.).
То подлежи на ограничаване и в частност
има такива проявления, които се отнасят до
условията за допустимост на жалба, които по
естеството си се нуждаят от държавно регулиране, като държавата притежава известна
свобода на преценка в това отношение. Тези
ограничения обаче не трябва да стесняват и
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редуцират достъпа на който и да е субект до
съд по такъв начин или в такава степен, че
да се накърнява самото естество на правото.
Нормите, касаещи формалните стъпки за
подаване на жалба, имат за цел да осигурят
доброто правораздаване. Те обаче, както и
тяхното прилагане, не трябва да пречат на
легитимираните от закона лица да се ползват
от разполагаемото средство за защита не само
на теория, но и на практика.
А д м и н ис т рат и вно т о п ра воразда ва не е
функция на държавната власт, която съгласно
чл. 119, ал. 1 и 2 от Конституцията се осъществява от Върховния административен съд
и административните съдилища. Неговото
конституционно предназначение е да защитава
гражданите и юридическите лица от всяко незаконно нарушаване или застрашаване на права и законни интереси от административните
органи и техните длъжностни лица. Предмет на
административния процес са административни
правоотношения, на едната страна на които
винаги стои орган, носител на държавна власт,
и поради това има надмощно, властническо
положение спрямо другата страна. Тази разлика обуславя и засиленото служебно начало
в административното правораздаване. По този
свой белег то се родее в по-голяма степен с
наказателното правораздаване, отколкото с
гражданското и търговското, в които правният спор се развива между равнопоставени
субекти. Системата на административните
съдилища в страната е гарант, че държавната
власт ще бъде реализирана законосъобразно,
а правата на гражданите и организациите ще
бъдат защитени при всяко тяхно твърдение
за неправомерно упражняване на държавни
властнически правомощия. За тази цел пътят
към административните съдилища трябва
да бъде отворен, а достъпът до тях – гарантиран (Решение № 6 от 2008 г. по к. д. № 5
от 2008 г.). Когато самата държава поставя
сериозни бариери от финансов характер по
този път, се поставя под сериозно съмнение,
дали достъпът до съд (чл. 117, ал. 1 от Конституцията) и правото на защита (чл. 56 от
Конституцията) са охранени.
Когато публичната власт ограничава легитимните права и интереси на гражданите,
принципът на пропорционалността изисква
съблюдаване на баланса между публичния
интерес и интереса на гражданина. За да се
прецени дали мерките, избрани от законодателя, са пропорционални за постигането на
легитимна цел, следва да се даде отговор дали
преследваната цел е легитимна, дали избраното средство от законодателя за постигането
є е допустимо като такова от Конституцията,
дали то е необходимо и щадящо за субектите,
чиито права ограничава, и дали няма други,
по-меки средства за постигане на тази цел
(Решение № 5 от 2005 г. по к. д. № 10/2004 г.,
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Решение № 14 от 2014 г по к. д. № 12/2014 г.,
Решение № 7 от 2016 г. по к. д. № 8/2015 г.).
Ако след преценката на правната норма се
констатира, че тя не е съобразена с който и
да е от посочените критерии, то следва да се
приеме, че тя не е в съответствие с принципа
на пропорционалност и следователно би била
противоконституционна.
Целите, с които законодателят е обосновал в мотивите към ЗИДАПК предприетото
увеличение на държавните такси за сезиране
на ВАС, въвеждането на несъществуващи до
този момент прости такси за производства
по частни жалби и по отмяна на влезли в
сила решения, както и уреждането за първи
път в АПК на пропорционални такси са: 1.
„да предотвратят злоупотреба с правото на
жалба и многократното сезиране на касационната инстанция с един и същ разрешен
със сила на присъдено нещо въпрос“, както и
„страните да се въздържат от подаването на
касационни жалби в случаите, в които ясно
разбират, че нямат основателни аргументи“,
и 2. „увеличаване на приходите в бюджета на
съдебната власт с цел да покрият разходите
на съда“. Поначало тези цели са легитимни,
тъй като са в публичен интерес, а средството
за тяхното постигане – въвеждане на такси, е
допустимо, както от Конституцията (чл. 60,
ал. 1), така и от чл. 1 на ЗДТ, който предвижда, че органите на съдебната власт събират
държавни такси.
Намираме, че макар и средството за постигане на целите на законодателя да е допустимо, то не е било необходимо, тъй като
далеч надхвърля нужното, като по този начин
съществено накърнява основни конституционни права (Решение № 5 от 2018 г. по к. д.
№ 11/2017 г.). Така поставени, целите изискват
априори жалбоподателите да извършат преценка на основателността на своята жалба,
което не е в компетентността на търсещия
правосъдие, а на съда, който следва да въздаде правосъдие по всяка редовно подадена
жалба. Ако нейната нередовност се дължи на
невнасяне на държавна такса (чл. 213б във
връзка чл. 213, т. 3 АПК), производството
пред касационната инстанция се прекратява.
С това достъпът до касационна инстанция се
прегражда, законността на първоинстанционния съдебен акт няма да бъде проверена и
той ще влезе в сила. Целите на законодателя
съгласно мотивите ще бъдат постигнати, но
това ще стане по един непропорционален начин, тъй като средството за тяхното постигане
противоречи на принципите на правовата
държава. В такава държава не е допустимо
достъпът до върховната съдебна инстанция да
е опосреден от сериозна финансова бариера
особено когато става въпрос за административни производства, на едната страна на
които винаги стои облечен в държавна власт
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орган. Конституционният съд в Решение № 5
от 2007 г. по к. д. № 11/2006 г. е приел, че
„фактическата неравнопоставеност меж ду
индивида и държавата при административното обжалване би могла да се ограничи чрез
премахване на таксите, които се дължат при
подаването на жалба“. Независимо от обстоятелството, че в качеството си на жалбоподател
държавният орган също следва да заплаща
държавна такса, равна на тази, заплащана от
физическите лица, то сумите за покриването
є произхождат от държавния бюджет, поради което не биха могли да го затруднят при
осъществяването на основните му функции.
В своята практика КС следва разбирането, че
основание за плащане на таксата е ползването
на услуга или предизвикване на действие на
държавен орган в полза на платеца на таксата и че поначало таксата се заплаща срещу
извършена услуга и размерът се определя с
оглед разходите по извършване на услугата
(Решение № 11 от 2003 г. по к. д. № 9/2003 г.,
Решение № 4 от 2003 г. по к. д. № 2/2003 г.).
В Решение № 3 от 2008 г. по к. д. № 3/2008
Съдът е приел, че „правораздаването е публична услуга“ и че „заплащането на такса
се свързва не само с възмездяването на тази
услуга, но и с мотивиране на гражданите и
юридическите лица към добросъвестно упражняване на процесуалните права, като завеждат
искове, които са потенциално основателни,
и се предотврати увеличаването на броя на
неоснователните съдебни спорове“. В случая
законодателят, решавайки да уреди размера
на таксите за касационно обжалване пред
ВАС в закон, е следвало да съобрази, че по
естеството си това са съдебни такси, събирани
по административни дела, внасянето на които
е условие за допустимост на касационните
жалби, поради което и са условие за достъп
до съд. „Услугата“ (в широк смисъл) правораздаване не е съизмерима с която и да е друга
услуга, тъй като тя е гаранция за правовата
държава и необходимостта от ползването є
е присъща на всеки правен субект на тази
държава. Правосъдието се осъществява, за
да се възстанови законността, когато тя е
нарушена (Решение № 5 от 2003 г. по к. д.
№ 5/2003 г.). За разлика от другите услуги,
предоставяни от държавните органи и от
общините, правосъдието закриля правата и
законните интереси на цялото население и
на всички организации, поради което то не
трябва да е необосновано скъпо, което да го
прави недостъпно. Особено значимо е това
обстоятелство за наказателното и административното правосъдие в държавата. Ако в
гражданското и търговското правораздаване
страните в процеса са равнопоставени субекти в гражданския и търговския оборот,
поради което при решаване на конкретния
правен спор помежду си те в пълнота полз-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ват услугите на правосъдието, тъй като не
могат да го решат сами (а биха могли), то
в наказателния и административния процес
страните са в субординация, като едната от
тях винаги е облечена в държавна власт. В
последните две производства спорът не може
да бъде разрешен по друг освен по съдебен ред.
Решаващият орган е съд, който олицетворява
съдебната власт на държавата. Ако държавата
чрез едната от властите си (законодателната
или изпълнителната) ограничава достъпа на
гражданите до друга своя власт (съдебната),
то такава държава губи качеството си на
правова държава. Това е така, тъй като тя
ограничава възможността на правните субекти
да отнесат пред съд правния спор със самата
нея. Доколкото предприетите изменения не
сочат на спазен баланс от страна на законодателя между целите им и необходимостта
от постигането им точно чрез това средство,
считаме, че средството – увеличение на едни
прости такси и въвеждане на други – прости
и пропорционални, не е било необходимо.
Предприетите законодателни изменения в
посока увеличаване на държавните такси за
касационно обжалване пред ВАС и въвеждане
на несъществуващи до този момент прости и
пропорционални такси по наша преценка не
са и най-щадящото средство за постигане на
целите. Нормотворецът не е съобразил мястото
на разпоредбите относно таксите в цялостната
касационна процедура, а именно, че внасянето
на държавна такса предхожда подаването на
жалбата и е условие за нейната допустимост,
както и дали съществува възможност всеки
правен субект да има възможност да поиска
освобождаване от нея. По този начин е създал
пречка до достъпа до правосъдие пред ВАС,
която за значителна част от легитимираните
да подадат жалба пред този съд лица се явява
непреодолима.
На първо място, въведените в АПК държавни такси за касационно обжалване не са
обосновани с никакви финансови критерии с
оглед доходите на гражданите. В приложената
към законопроекта за изменение и допълнение
на АПК финансова обосновка са мотивирани
единствено финансовите очаквания за постъпления в резултат на увеличението на таксите,
но не и как те се отразяват на възможностите
на населението да бъдат понесени. По същество таксите за производства пред ВАС са
увеличени четиринадесет пъти в сравнение
със съществуващите преди измененията от
01.01.2019 г. Липсват финансови съображения
на какво се дължи оскъпяването на „услугата“
правосъдие в касационното производство по
административни дела и как увеличението на
разходите на правните субекти за достъп до
съд пред ВАС биха рефлектирали на техните
финансови възможности.
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На второ м ясто, съгласно дейст ва ли я
до влизане в сила ЗИДАПК (01.01.2019 г.)
чл. 2б, буква „в“ на Тарифа № 1 към Закона
за държавните такси за таксите, събирани
от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието
(загл. изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; посл. изм.,
ДВ, бр. 94 от 2005 г.) държавните такси за
жалби пред касационната инстанция се събират в половин размер. С измененията на АПК
принципът за определяне на размерите на
таксите за първата и касационната инстанция
е обърнат, като оскъпяването на касационното
производство спрямо първоинстанционното е
седем пъти. Обстоятелството, че държавната
такса, събирана от първоинстанционните
съдилища, е непроменена към настоящия
момент, не може да бъде аргумент в полза на
конституционосъобразност на предприетата,
относима единствено към касацията, промяна.
Както се посочи, КЗПЧОС приема, че всяка
държава има право да уреди във вътрешното
си законодателство броя на съдебните инстанции за всяко съдебно производство. Когато
е избрала като правило един съдебен процес
да бъде двуинстанционен, държавата трябва
да гарантира достъпа и до двете съдебни
инстанции. Не е основателен аргумент в
случая, че достъпът до първоинстанционните
административни съдилища с оглед таксите
остава непроменен. Позоваването на него в
още по-голяма степен засилва убеждението,
че целта на промяната е ограничаването на
достъпа единствено до касационната инстанция, която според българския закон е съд по
правото, което е в противоречие с гарантираното право на достъп до съд (чл. 117, ал. 1
от Конституцията).
На трето място, достъпът до съд може да
бъде индиректно ограничен по два начина:
първият, чрез въвеждане на заплащане на
сравнително високи държавни такси, които
са условие за допустимост на касационната
жалба, и вторият, чрез заплащане на адвокатско възнаграждение за ползване на адвокатски услуги. Със ЗИДАПК законодателят
е използвал и двата способа, веднъж като е
увеличил съществено размерите на простите
такси за сезиране на касационната инстанция
при всяко нейно сезиране – чрез жалба, чрез
частна жалба и чрез молба за отмяна и като
е въвел пропорционална такса, и втори път,
като е въвел ново условие за допустимост на
касационната жалба – нейното приподписване от адвокат. Съгласно чл. 212, ал. 2 АПК
касационната жалба (с малки изключения)
задължително се приподписва от адвокат или
юрисконсулт, освен когато жалбоподателят
или неговият представител има юридическа правоспособност, като към искането се
прилага пълномощно за приподписването.
Като резултат от промяната правосъдието
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пред касационната инстанция значително се
оскъпява, като по този начин кумулирането
на разходи за повишените държавни такси и
за адвокатско възнаграждение представлява
своеобразна финансова бариера пред касационния жалбоподател и ограничава достъпа на
гражданите и организациите до нея.
На следващо място, новата разпоредба на
чл. 227а, ал. 2 АПК въвежда възможност за
освобождаване от държавна такса само за
гражданите, а не и за юридическите лица и
търговците. Предвид характера на административното производство в значителен брой
случаи именно субекти като последните са
страни по делата. Значително увеличената
проста държавна такса за касационно обжалване за преобладаващите от тях в размер на
370 лв. и въвеждането на пропорционална
такса би могло да представлява сериозен и
непреодолим праг, който да попречи на достъпа до най-висшия съд за упражняване на
процесуалните им права. Като не предвижда
възможност касационният съд да бъде сезиран
от юридическо лице или търговец с искане за
освобождаване от внасяне на държавна такса,
АПК ограничава реалното упражняване на
правото на достъп до касационната инстанция
на значителен кръг правни субекти. В правова
държава, в която съдебната власт е призвана
да защитава правата и законните интереси
на гражданите и юридическите лица, е недопустимо който и да е правен субект да няма
гарантиран достъп до съд поради това, че не е
в състояние да заплати държавна такса, която
е условие за допустимост на жалбата. Затова
всички правни субекти, а не само гражданите,
трябва да имат на разположение процесуална
възможност да сезират съда с искане за освобождаване от внасяне на държавна такса,
а той да преценява правно-организационната
форма на юридическото лице и търговеца,
дали съответното юридическо лице преследва
стопанска цел, както и финансовите възможности на неговите съдружници или акционери
и възможността им да си набавят необходимите
средства за подаването на жалбата (Peykar yev
Haghtanak ltd v. Armenia).
По тези съображения считаме, че законодателят не е използвал най-щадящото средство за постигане на първата от поставените
с изменението на АПК цели, поради което
е нарушил изискването за съразмерност на
средството с целта (Решение № 7 от 2012 г. по
к. д. № 2/2012 г.). По този начин се създава
съществена и непреодолима пречка за упражняване правото на защита пред касационната
инстанция по административни дела, с което
е допуснал нарушение на конституционните
норми на чл. 56 и чл. 117, ал. 1.
С оглед на другата цел на законодателя
не възприемаме за конституционосъобразна
аргументацията му, че повишаването на дър-
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жавните такси за касационно обжалване по
АПК се налага, тъй като съществуващите такси
по своя размер не са достатъчни за покриване
разходите на ВАС. Съдът е имал нееднократно
поводи да изрази категоричното си становище,
че съдебната власт е на бюджетна издръжка,
като необходимите средства за балансиране
на разходите є се набират основно чрез приходната част на държавния бюджет (Решение
№ 3 от 1992 г. по к. д. № 30/1991 г., Решение
№ 17 от 1995 г. по к. д. № 13/1995 г., Решение
№ 17 от 1996 г. по к. д. № 18/1996 г., Решение
№ 4 от 2015 г. по к. д. № 3/2015 г.). Налице
е безспорност в тълкуването и прилагането
на конституционните принципи на правовата
държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Натоварването
на съдебните органи с неоправдани очаквания да осигуряват все повече средства от
собствени приходи за своя бюджет крие риска
от непрекъснато несъответно на доходите
на гражданите повишаване на държавните
такси. Това би довело до негативен социален
ефект. Поради това увеличаването на съществуващите държавни такси и въвеждането на
нови такива пред касационната инстанция не
е най-щадящото за правните субекти средство
за постигане на втората цел на законодателя – увеличаване на приходите на съда. При
неоправдано оскъпяване на съдебния процес
голяма част от гражданите и организациите
ще бъдат практически лишени от конституционното им право на съдебна защита на
техните права и законни интереси.
В обобщение приемаме, че разтоварването
на върховната съдебна инстанция по административни спорове е законна ценност. Тя обаче
би могла да бъде защитена, но с по-щадящи
и пропорционални на нея средства, каквито
са някои от предприетите със ЗИДАПК – намал яване на касационните производства,
едно от средствата за което е промяната на
родовата подсъдност, и приподписването на
касационната жалба от адвокат или юрисконсулт. С предприетите изменения на АПК за
значително повишаване на таксите за сезиране
на ВАС като касационна инстанция е нарушен принципът на пропорционалност между
защитата на правата на правните субекти
и защита на интересите на правосъдието в
посока съществено ограничаване на правото на защита и правото на достъп до съд.
Чрез прекомерно високите държавни такси
реализацията на правото на съдебна защита
пред касационната инстанция се превръща
в декларативна, с което това гарантирано
право от Конституцията е нарушено. (Kreuz
v. Poland, Levages prestations services v. France).
Намираме, че начинът, по който законодателят е въвел разделението между субектите
по повод заплащаните от тях прости такси
за касационно производство противоречи на
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чл. 4, ал. 1 и на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Член 227а, ал. 1 АПК въвежда простите
такси в две групи според субекта – 70 лв.
за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други
лица, осъществяващи публични функции,
и организации, предоставящи обществени
услуги, и 370 лв. за организациите. Съгласно § 1, т. 4 от Закона за администрацията
(ЗА) „обществени услуги“ са образователни,
здравни, водоснабдителни, канализационни,
топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски
или други подобни услуги, предоставени за
задоволяване на обществени потребности,
включително като търговска дейност, по повод
на чието предоставяне могат да се извършват
административни услуги“, а „организация,
предоставяща обществени услуги“ е всяка
организация, независимо от правната форма
на учредяването є, която предоставя една или
повече от услугите по т. 4“. Поставянето в
една група наред с гражданите на едноличните
търговци и на организациите, предоставящи
обществени услуги, които също са търговци
по смисъла на ЗА, повдига сериозен въпрос
за неравно третиране на субектите на административното право, тъй като неравните (по
доходи и имущество) се третират като равни
(при заплащането на еднакъв размер проста
държавна такса за касационно обжалване).
Същото неравенство е заложено и при втората
група субекти, заплащащи по-високия размер
държавна такса, тъй като в родовото понятие
„организации“ се включват както търговските
дружества, така и юридическите лица с не
стопанска цел. За въведената с оспорваната
норма промяна в критериите относно качеството на жалбоподателите в касационното
производство по отношение на заплащания
от тях размер на държавна такса в сравнение
с тези при първоинстанционното административно производство (при което в една група
са физическите лица и юридическите лица
с нестопанска цел, а във втора – останалите
юридически лица и физическите лица – търговци) липсва каквато и да е законодателна
обосновка. С това нормотворецът е нарушил
чл. 6, ал. 2, изр. първо от Основния закон,
по повод на който КС е постановил, че „сред
най-важните характеристики на принципа
на равенството пред закона е задължението,
което той отправя към законодателната власт
да третира в рамките на правното регулиране
еднаквите еднакво“ (Решение № 11 от 2010 г.
по к. д. № 13/2010 г.). Допуснато е нарушение
и на принципа на правовата държава, дефиниран в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, съгласно
който „на законодателя се забранява третирането на равното като неравно и обратното“,
тъй като той е длъжен „да урежда подобните
случаи по еднакъв начин, а различните – по
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различен начин. Само така може да се гарантира равенството пред закона и да се осигури
справедливост в обществото“ (Решение № 4
от 2011 г. по к. д. № 4/2011 г., Решение № 3
от 2013 г. по к. д. № 7/2013 г.).
Считаме, че въведената с чл. 227а АПК
пропорционална държавна такса в касационното а дминист ративно производство е
противоконституционна и на друго основание.
Съгласно чл. 227а, ал. 1, изр. 2 АПК тя се
дължи само в това производство, когато по
делото има определяем материален интерес.
Тя се изчислява в размер на 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв.,
а в случаите, когато материалният интерес
е над 10 000 000 лв. – таксата е в размер
4500 лв. (ал. 3). Законът за държавните такси
допуска съществуването на пропорционални
такси, като в чл. 2, ал. 2 посочва начина на
тяхното определяне – върху цената на документа или услугата, а когато цената не е
указана, таксата се определя върху пазарната
цена. Както се посочи, в мотивите към законопроекта липсват данни относно критерия
за определяне на цената на „услугата“, както
изисква първата алтернатива за изчисляване
на пропорционалната такса. Втората алтернатива – определянето на пропорционалната
такса върху пазарната цена – не държи сметка
за характера на касационното административно производство. В него не се поставя на
преден план материалният интерес (както при
гражданското и търговското правосъдие), а
нарушената законност при осъществяване на
държавното управление. Използваното понятие от законодателя „определяем материален
интерес“ за база за определяне на пропорционалната държавна такса не е дефинирано нито
в АПК, нито в друг нормативен акт. Липсата на
легална дефиниция води до непредсказуемост
и правна несигурност, тъй като не е ясно за
гражданите и организациите дали става дума
за обжалване на съдебни решения, предмет
на които е проверка на актове, с които се
установяват държавни и общински публични и
парични вземания, или и на други актове, от
които може да се извлече материален интерес.
Неяснотата на закона предполага липса на
сигурност у потенциалните жалбоподатели за
вида на таксата (проста или пропорционална)
и стойността на пропорционалната държавна
такса за пред касационната инстанция, което
би могло да бъде възпиращо ги условие за
подаване на жалба. Неясно дефинираното от
законодателя понятие „определяем материален интерес“ би могло в определен момент
да бъде запълнено със съдържание по тълкувателен път от ВАС, но това би означавало
да се изчака създаването на противоречива
или неправилна практика по тълкуването и
прилагането на закона (чл. 124, ал. 1, т. 5 ЗСВ).
В правовата държава е недопустимо законо-
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дателят да приема норми, които със самото
си създаване да залагат противоречивото
им или неправилно прилагане. Това влиза в
колизия с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй
като „изискването за достъпност и разбираемост, прецизност, недвусмисленост и яснота
на законите, а оттук – и за предвидимост, за
съответствието им с принципите и ценностите
на Основния закон, са сред най-съществените
негови измерения“ (Решение № 12 от 2016 г.
по к. д. № 13/2015 г.).
Предвид изложените съображения намираме, че чл. 227а, ал. 1, 3 и 4, чл. 235а и 242а
АПК и чл. 161, ал. 4 ДОПК противоречат на
чл. 4, ал. 1, чл. 56, чл. 117, чл. 6, ал. 2 и чл. 60,
ал. 1 от Конституцията. Те не съответстват и
на чл. 6, § 1 КЗПЧОС.
4.3.2. Според съдиите Борис Велчев, Анастас А настасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Надежда Джелепова
и Красимир Влахов искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено по следните
съображения:
Доводите на вносителите за противоречие на измененията в АПК по отношение на
дължимите държавни такси в касационното
производство, за частни жалби и в производството по отмяна на влезли в сила съдебни
актове с чл. 60, ал. 1 КРБ не могат да бъдат
споделени. В посочения конституционен текст
е предвидено задължение за гражданите да
плащат данъци и такси, установени със закон,
съобразно техните доходи и имущество.
В Решение № 13 от 2014 г. по к.д. № 1/2014 г.
Конституционният съд определя държавните
такси като плащане в полза на държавния
бюджет от конкретно физическо или юридическо лице заради това, че е предизвикало
действието на държавен орган в свой интерес
или му е предоставена искана услуга. Държавната такса е финансово плащане, установено
от държавата и събирано от нейните органи
във връзка с извършвана от тях дейност или
услуга. Заплащането на таксата може да
бъде условие за получаване на тази престация. Следователно такса е длъжен да плати
всеки, за когото законодателят е определил
финансова тежест за извършвани държавни
разходи в негова полза.
С разпоредбата на чл. 227а АПК е предвидено предварителното внасяне на държавна
такса в размер, разграничен според категорията
на касаторите и според материалния интерес.
По характер установените в АПК такси са
прости и пропорционални. Простите такси
са фиксирани по размер, който е различен
съобразно подателя на касационната жалба. В
първата категория лица, заплащащи държавна
такса при подадена от тях касационна жалба
за касационното производство в размер на
70 лв., попадат граждани, еднолични търговци,
държавни и общински органи и лица, осъщест-
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вяващи публични функции, и организации,
предоставящи обществени услуги. Във втората
категория попадат организациите, които са
дефинирани в § 1, т. 2 ДРАПК като юридическо лице или сдружение на юридически
или физически лица, което е организационно
обособено въз основа на закон, като за тях
таксата е определена на 370 лв.
Внимание заслужава обстоятелството, че
размерът на събираните в съдебното административно производство държавни такси,
определени с Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, проку рат у рата, следствените
служби и Министерството на правосъдието,
не е променян от 1998 г. По данни на Националния статистически институт от тогава
до настоящия момент минималната работна
заплата е нараснала над 10 пъти. Ето защо не
може да бъде квалифицирано като прекомерно
увеличението на размера на дължимата такса
за касационно оспорване на 70 лв. Увеличението е малко повече от 10 пъти спрямо досега
прилагания размер. Това обаче не означава
реално ограничаване на достъпа до правосъдие. Запазването на минималните държавни
такси, въведени през 1998 г. за производствата
пред първата инстанция, гарантира ефективното осъществяване на това право. Няма
пречка държавната такса за производството
пред касационната инстанция да е по-висока, доколкото съответства на сложността на
приложимото право и производството, както
и на възможността за ефективна защита на
интересите на касационните жалбоподатели. Дължимостта на държавната такса при
касационното оспорване се обуславя и от
обстоятелството, че заплащането є е свързано не само с възмездяването на тази правораздавателна дейност, но и с мотивирането
на касаторите да упражняват добросъвестно
процесуалните си права да оспорват съдебните
актове на първоинстанционните съдилища (в
този смисъл Решение № 3 от 2008 г. по к.д.
№ 3/2008 г.). Следва да се отбележи, че събирането на държавни такси по принцип има за
цел подобряването на доброто администриране на правосъдието, както и намаляването
на неоснователните жалби и осигуряването
на допълнителни средства за осъществяване
на добра правосъдна политика (В.М. срещу
България). На основата на горното считаме,
че определените размери на простите такси
не препятстват достъпа до правосъдие и упражняване на правото на защита – от една
страна, те са предпоставка за ефективно реализиране на съдебното производство, а, от
друга, могат да препятстват злоупотребата с
право на жалба. Откриването на възможност
за злоупотреба с правото на жалба води до
спиране на нормалното развитие на административноправните отношения, чието начало е
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поставено с издаването на административния
акт – предмет на съдебното административно
производство.
Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 КРБ се отнася само до гражданите, които са длъжни да
плащат данъци и такси, установени със закон,
съобразно техните доходи и имущество. От
тази разпоредба не могат да се правят никакви
изводи по отношение на юридическите лица,
тъй като Конституцията не установява като
изискване за конституционосъобразност на
събираните от тях такси преценка за имущественото им състояние. Освен това посочената разпоредба има предвид извършването
на преценка за материалното състояние не
на гражданите изобщо, а на всеки отделен
гражданин като страна по конкретно дело.
Това правило е доразвито както в текста на
чл. 83 ГПК, така и в чл. 227а, ал. 2 АПК във
връзка с уредените в тях производства за
освобождаване от заплащането на държавна
такса въз основа на преценка на доходите на
лицето и на неговото семейство, имущественото му състояние, семейното положение,
здравословното състояние, трудовата заетост,
възрастта и другите относими обстоятелства.
Наличието на възможност за страната по
конкретно дело да бъде освободена от заплащането на държавна такса представлява
проявление на принципа, че еднаквите се
третират еднакво, а различните – различно.
Конкретната по размер такса може да бъде
противоконституционна само ако нейният
размер е прекомерен и така препятства достъпа до съд.
По естеството си правото на достъп до съд
изисква регулиране от държавата и може да
бъде предмет на ограничения, доколкото то не е
абсолютно право (Golder v. the United Kingdom;
Шишков срещу България). Тези ограничения
трябва да са конституционно допустими – да
не стесняват правото до степен, променяща
самата му същност. Предвидените в АПК
държавни такси в касационното производство за частни жалби и в производството по
отмяна на влезли в сила съдебни решения не
представляват стесняващи правото на достъп
ограничения в такава степен. Това е така, защото при определянето на техния размер не
само е отчетено нарастването на доходите на
гражданите и развитието на икономическите
условия в страната, но също така в самия
закон е предвидена възможност гражданите
да бъдат освобождавани от заплащането на
такива такси при наличието на определени
условия. Освен това изрично е предвидено, че
държавните такси при касационно обжалване
на съдебни решения, постановени по дела за
пенсионно, здравно и социално осигуряване,
са в намален размер съотнесено с останалите
такси – 30 лв. за граждани и еднолични търгов
ци и 200 лв. за организациите, държавните и
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общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации,
предоставящи обществени услуги.
В допълнение подчертаваме, че заплащането на държавна такса за касационното
производство от държавните и общинските
органи е уредено за първи път в българското
законодателство. Досега административните
органи не са заплащали държавна такса при
касационно обжалване, което противоречи на
принципа за равенство на страните в процеса,
преодоляно с оспорената разпоредба.
С разпоредбата на чл. 227а АПК се установяват и пропорционални такси съобразно
материалния интерес на касатора. Пропорционалните такси не са въведени за първи
път от АПК. Такива такси, включително и
за производствата пред административния
орган, са предвидени и в Закона за управление
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, в Закона за обществените поръчки, в Закона за защита на
конкуренцията, в Закона за концесиите, като
размерът на таксите по последните три закона
е конкретно посочен в отделна тарифа. Определянето на материалния интерес, респ. на
дължимата пропорционална такса, е в кръга
на правораздавателните правомощия на съда.
Въвеждането на пропорционална такса
в касационното производство цели защитата на претендираните от правните субекти
материални интереси. Пропорционалните
такси са предвидени само за касационните производства, по които има определяем
материален интерес, върху който следва да
бъде начислена дължимата държавна такса.
Пропорционалната такса в тези случаи дава
възможност на касационния жалбоподател
сам да определи оспорения от него размер на
материалния интерес и да заплати държавна
такса само върху този интерес, а не съответния
размер на простата такса, който би могъл да
бъде по-висок. От друга страна, размерът на
конкретното задължение на гражданина или
на юридическото лице, определено по реда
на ДОПК, Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г.; посл.
изм. и доп., бр. 33 от 19.04.2019 г.) и Закона
за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г.;
посл. изм., бр. 32 от 16.04.2019 г.), представлява част от задължителната проверка за
законосъобразност на съдебния акт.
5. Относно премахването на възможността
за касационно обжалване на съдебните решения на административните съдилища по някои
специални закони – чл. 20а, ал. 3, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 24а, изр. 2 ЗОЗЗ; чл. 38, ал. 2, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 75, ал. 9, изр. 3 ЗПБ; чл. 25, ал. 2, изр. 3
ЗПП; чл. 44, ал. 6, изр. 2 ЗПП; чл. 119 КСО
в частта „с изключение на постановените по
жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2,
буква „е“; чл. 40, ал. 3 ЗДОИ; чл. 13, ал. 6,
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изр. 2 и ал. 7, изр. 2 ЗСП; чл. 10, ал. 6, изр. 2
ЗСПД; чл. 14а, ал. 1, изр. 3 ЗСПД и чл. 160,
ал. 6, изр. 2 ДОПК
Президентът излага доводи, че премахването на касационната инстанция в редица
специални закони и ограничаването на правото
на защита само до една съдебна инстанция,
когато с това се затруднява реализирането
на конституционно признати права или на
обществения интерес, който държавните органи са длъжни да отстояват, представлява
нарушение на чл. 4, ал. 1, чл. 56, чл. 117, ал. 1
и чл. 122, ал. 1 от Конституцията. Според
вносителя правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно
оспорване на първоинстанционно съдебно
решение представляват процесуални права за
защита срещу порочен държавен юридически
акт. Също така се поддържа, че касационното
производство, като решава спора за законосъобразността на първоинстанционното
решение, представлява ефективна преграда
срещу нищожни, недопустими или неправилни
първоинстанционни решения. В искането се
приема, че премахването на касационната
инстанция, в и без това двуинстанционните
производства, несъмнено отслабва защитата
на засегнатите права на гражданите, юридическите лица и държавата.
Народните представители излагат доводи,
че ограничаването на правото на защита само
до една съдебна инстанция представлява нарушение на чл. 4, ал. 1, чл. 56, чл. 117, ал. 1
и чл. 122, ал. 1 от Конституцията. Вносителите поддържат, че законодателят може да
изключи от касационно обжалване първоинстанционните съдебни решения, постановени
по обжалвани административни актове, само
тогава, когато това изключение не накърнява
конституционно признати основни права и свободи на гражданите или когато друга, изрично
прогласена, конституционна ценност трябва
да бъде приоритетно защитена. Народните
представители допълват, че ограничаването
на касационния контрол не съответства и на
чл. 6, § 1 КЗПЧОС.
Според омбудсмана на Република България е недопустимо изключването на съдебно
обжалване пред втора съдебна инстанция, тъй
като по този начин се изключва изцяло приложението на чл. 125, ал. 1 от Конституцията по
отношение на съдебната практика по закони,
засягащи същностни конституционни права на
гражданите. Отказът да се предостави достъп
до касационна инстанция по дела, свързани
с основни констит уционни права, според
вносителя означава да се приеме a priori, че
същностни конституционни права могат да
бъдат признати или отказани с недопустими
или нищожни съдебни решения.
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Постъпилите по делото становища и правни
мнения относно премахването на възможността за касационно обжалване на съдебните
решения на административните съдилища
по някои специални закони се разделят на
две групи.
Първата група становища, която включва
тези на Висшия адвокатски съвет, Агенцията
за социално подпомагане, Националното бюро
за правна помощ, Националния осигурителен
институт, Фондацията „Програма Достъп до
Информация“, Екологичното сдружение „За
Земята“, проф. д-р Димитър Костов и проф. д-р
Дончо Хрусанов, споделят и допълват доводите
в искането, което намират за основателно.
Втората група становища, към която се
отнасят становищата на Народното събрание,
министъра на правосъдието, Върховния административен съд, главния прокурор, Асоциацията на българските административни
съдии и Сдружението на администрацията в
органите на съдебната власт, намират искането
за неоснователно.
В останалите постъпили по делото становища не е изразена позиция относно премахването на възможността за касационно обжалване
на съдебните решения на административните
съдилища по някои специални закони.
Конституционният съд намира следното:
В правовата държава, когато става въпрос
за правораздавателна дейност, достъпът до съд
трябва винаги да е открит (Решение № 6 от
2008 г. по к. д. № 5 от 2008 г., Решение № 1 от
2012 г. по к. д. № 10/2011 г.). Тълкуването на
разпоредбата на чл. 56 във връзка с чл. 117 и
чл. 119 от Конституцията сочи, че съдебната
защита поначало е основната защита. Нито
една разпоредба на Основния закон обаче не
изисква съдебното производство да премине
през повече от един стадий. Разпоредбата на
чл. 121, ал. 1 от Конституцията гарантира на
гражданите и на юридическите лица право
на защита във всички стадии на процеса,
без обаче да уточнява колко и кои са тези
стадии, като възлага на законодателя това да
бъде направено чрез процесуалните закони.
Конформното тълкуване на сочените оспорени
разпоредби с чл. 6, § 1 КЗПЧОС (Решение № 2
от 1998 г. по к.д. № 15/1997 г., Решение № 3
от 2011 г. по к.д. № 19/2010 г.) дава основание да се приеме, че специален закон може
да ограничи инстанционността на съдебното
производство, без обаче да може да изключи
достъпа до съд.
Конституционният съд в Решение № 8
от 2018 г. по к. д. № 13/2017 г. е приел, че
Конституцията поначало не въвежда правила
относно съдебния инстанционен контрол. В
Решение № 15 от 2018 г. по к. д. № 10/2018 г.
Съдът подчертава, че: „Конституцията не определя броя на съдебните инстанции. Инстанционността е прерогатив на устройственото
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и процесуалното законодателство, а достъпът
до касационната фаза не е абсолютен и може
да бъде преценяван от върховната съдебна
инстанция въз основа на законово установени
критерии за подбор на касационните жалби.“
Член 63, ал. 1 и 8 от Закона за съдебната
власт (ЗСВ) посочват, че административните
съдилища в България разглеждат определените
със закон дела като първа инстанция, а ВАС
разглежда обжалваните пред него актове по
дела на административните съдилища като
касационна инстанция. Съгласно чл. 131 АПК
съдебните производства по този кодекс са
двуинстанционни, освен когато в него или
друг закон е установено друго.
В практиката си Конституционният съд
последователно отстоява разбирането, че
изброяването в чл. 119, ал. 1 от Конституцията на съдилищата в Република България не
следва да се възприема в смисъл, че всяко
дело, независимо от неговия предмет, трябва
да премине през всички инстанции (Решение
№ 27 от 1998 г. по к. д. № 20/1998 г., Решение
№ 16 от 1998 г. по к. д. № 7/1998 г., Решение
№ 9 от 2002 г. по к. д. 15/2002 г., Решение № 4
от 2009 г. по к. д. № 4/2009 г., Решение № 6
от 2018 г. по к. д. № 10/2017 г.).
КЗПЧОС също не гарантира като само
стоятелно право обжалването на решение на
съд, който отговаря на изискванията на чл. 6,
§ 1 от нея. Ако първоначалното „определяне
на граждански права“ по смисъла на тази
разпоредба е извършено от административен
орган, който не прилага в процедурата си
чл. 6 КЗПЧОС, изискванията на същия ще
са гарантирани, доколкото производството
му е предмет на контрол от съдебен орган,
който има пълна юрисдикция по въпросите на
правото и по фактите. В този случай „достатъчността на контрола“ ще е изпълнена и само
с една съдебна инстанция (Riepan v Austria).
Важна гаранция за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите, засегнати от административен акт,
е възможността за оспорване на индивидуалните и общите административни актове по
административен ред пред непосредствено
по-горестоящия административен орган (глава
шеста на АПК). По-горестоящият административен орган може да реши спора по същество
(чл. 98, ал. 2 А ПК) и постановени ят акт
подлежи на оспорване за законосъобразност
пред съд. Той може да отхвърли жалбата или
протеста и тогава на оспорване по съдебен
ред подлежи първоначалният административен акт. По този начин производството по
оспорване по административен ред на общите
и индивидуалните административни актове
представлява важна процесуална възможност
за гарантиране правото на защита, прогласено
от чл. 56 от Конституцията. Фактът, че определено производство не преминава през две
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съдебни инстанции, не води до нарушаване
на това право, тъй като е осигурена защита
пред съд, отговарящ на стандартите на чл. 6,
§ 1 КЗПЧОС.
Съгласно чл. 145, ал. 1 АПК административните актове подлежат на оспорване пред
първа съдебна инстанция по отношение на
тяхната законосъобразност. В този стадий
на административния процес се проявява
най-силно принципът на служебното начало
(чл. 9 във връзка чл. 168 АПК). Първоинстанционният съд може да отмени оспорения
административен акт поради нарушаване на
всяко едно от основанията по чл. 146 АПК,
дори да не е поискано от оспорващия, както
и да обяви нищожността на акта. Ето защо и
когато производството пред административните съдилища е единственото съдебно производство, без да има възможност решението
на съда да бъде атакувано пред ВАС, дори и
при бездействие или незнание на оспорващите,
техните интереси ще бъдат охранени от съд.
Както в исканията, така и в някои от
становищата по делото, твърдяната противоконституционност на сочените норми от специалните закони се съпътства от позоваване
на практиката на КС по чл. 120, ал. 2 in fine
от Конституцията (Решение № 7 от 1995 г. по
к.д. № 98/1995 г., Решение № 5 от 1997 г. по
к.д. № 25/1996 г., Решение № 18 от 1997 г. по
к.д. № 12/1997 г., Решение № 8 от 1999 г. по
к.д. № 4/1999 г., Решение № 4 от 2001 г. по
к.д. № 15/2000 г., Решение № 3 от 2002 г. по
к.д. № 11/2002 г., Решение № 11 от 2003 г. по
к.д. № 9/2003 г., Решение № 5 от 2006 г. по
к.д. № 1/2006 г.). Според Конституционния съд
обаче от тази практика не могат да се черпят
аргументи в настоящия случай. В нея Съдът
е тълкувал ограничително възможността да
се изключи съдебната обжалваемост на административните актове, като приема, че изключенията могат да се оправдаят единствено
с особено важни интереси на гражданите и
обществото и да се отнасят само за отделни
като вид административни актове, без да
попадат в сферата на основните права или
принципа на правовата държава. Текстът на
чл. 120, ал. 2 in fine от Конституцията обаче
се отнася само до административните актове
и не може да се приложи по аналогия и за
съдебните актове, постановявани от административните съдилища, тъй като те са правораздавателни актове. Конституционният съд
намира, че стандартите на правовата държава
за достъп до съд и осигуряване на гражданите
и организациите на правото на защита на техни
права и законни интереси са гарантирани с
достъпа само до една съдебна инстанция. Кои
ще са производствата, за които законодателят
може да предвиди едноинстанционен съдебен
контрол, е въпрос на целесъобразност, като
изборът следва да бъде оправдан със защи-
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та на значими процесуални ценности, като
бързината на правораздаването, процесуална
дисциплина и процесуална икономия. В мотивите към ЗИДАПК са обосновани такива
цели: създаване на гаранции за изпълнение
на основната функция на ВАС, установена в
чл. 125, ал. 1 от Конституцията, и постигането
на ефективен, прозрачен и бърз административен процес. От проведеното обсъждане на
ЗИДАПК в Правната комисия на 44-то Народно събрание (Стенографски протокол № 56
от 3.07.2018 г. и Стенографски протокол № 57
от 4.07.2018 г.) е видно, че едноинстанционен
съдебен контрол се установява по такива
дела, които не се отличават с фактическа и
правна сложност и по които има относително
стабилна съдебна практика.
Президентът и народните представители
твърдят наличието на противоконституционност на разпоредбата в ал. 6, изр. 2 на чл. 160
ДОПК, която постановява, че решението на
административния съд по дела, по които се
обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв.,
в които не се включват начислените лихви
за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до
4000 лв., в които не се включват начислените
лихви за забава, когато ревизионният акт е
издаден на юридически лица, е окончателно.
Законодателят е изключил от касационно
обжалване група съдебни актове на първоинстанционните съдилища, определяйки я чрез
размера на установените с ревизионния акт
публични вземания. Конституционният съд
не намира, че избраният критерий е произволен и противоконституционен. От гледна
точка на съображенията, от които се е водил
законодателят, за да направи изключение от
двуинстанционното съдебно производство
по отношение на тази категория дела, Съдът
намира за допустимо да се направят такива
за ревизионните актове, които установяват
сравнително ниски по размер публични вземания. Атакуваната норма не води до неравно
третиране на гражданите от закона (чл. 6,
ал. 2 от Конституцията), тъй като всички физически лица, на които е издаден ревизионен
акт, установяващ публично вземане в размер
до 750 лв., са поставени в еднаква ситуация.
Това е относимо и към всички юридически
лица, на които е издаден ревизионен акт в
размер до 4000 лв. Субектите, намиращи се в
еднакво положение, са третирани по еднакъв
начин от закона.
Що се отнася до претендираното нарушаване на чл. 125 от Конституцията, овластяващ
Върховния административен съд да осъществява върховен съдебен надзор за точното и
еднаквото прилагане на законите в административното правораздаване, разпоредбата има
предвид правораздаването по административ-
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ни дела, а не, че всички дела трябва да бъдат
разгледани в две съдебни инстанции (Решение
№ 27 от 1998 г. по к.д. № 20/1998 г., Решение
№ 16 от 1998 г. по к. д. № 7/1998 г., Решение
№ 9 от 2002 г. по к. д. 15/2002 г., Решение № 4
от 16.06.2009 г. по к. д. № 4/2009 г., Решение
№ 6 от 2018 г. по к. д. № 10/2017 г.). Въведените
изключения с оспорваните разпоредби на специалните закони не противоречат на чл. 125
от Конституцията. Конституционният съд
подчертава, че както Върховният касационен
съд, така и Върховният административен съд
осъществяват своите правомощия по чл. 124 и
чл. 125 от Конституцията преди всичко чрез
своята тълкувателна дейност (Решение № 27
от 1998 г. по к. д. № 20/1998 г., Решение № 9
от 24.10.2002 г. по к. д. № 15/2002 г., Решение
№ 2 от 2005 г. по к. д. № 9/2004 г.). Конституционният съд счита, че едноинстанционността на съдебния административен процес
по определени дела е оправдано с достатъчно
значима конституционна цел законодателно
разрешение – освобождаване на ресурс на ВАС
за гарантиране на основната му функция по
чл. 125, ал. 1 от Конституцията. Стесняването
на кръга на съдебните актове, които могат
да бъдат обжалвани по касационен ред, има
за цел облекчаването на ВАС от прекомерна
натовареност и му позволява пълноценно да
изпълнява функциите си по върховен съдебен
надзор за точното и еднаквото прилагане на
законите. Същевременно едноинстанционното
съдебно производство по определени дела не
засяга същината на правото на защита на
гражданите, тъй като достъпът до съд е гарантиран, без да се накърняват стандартите
на Конституцията и на КЗПЧОС.
Предвид тези съображения Конституционният съд намира, че чл. 20а, ал. 3, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 24а, изр. 2 ЗОЗЗ; чл. 38, ал. 2, изр. 2 ЗОЗЗ;
чл. 75, ал. 9, изр. 3 ЗПБ; чл. 25, ал. 2, изр. 3
ЗПП; чл. 44, ал. 6, изр. 2 ЗПП; чл. 119 КСО
в частта „с изключение на постановените по
жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2,
буква „е“; чл. 40, ал. 3 ЗДОИ; чл. 13, ал. 6,
изр. 2 и ал. 7, изр. 2 ЗСП; чл. 10, ал. 6, изр. 2
ЗСПД; чл. 14а, ал. 1, изр. 3 ЗСПД и чл. 160,
ал. 6, изр. 2 ДОПК не противоречат на Конституцията и на чл. 6, § 1 КЗПЧОС.
6. Относно разпоредбата на чл. 192а, изречение второ АПК
Народните представители оспорват разпоредбата на чл. 192а, изречение второ АПК
с аргументите, че тя противоречи на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията и поставя държавата
в неоправдано привилегировано положение.
Според вносителите оспорената разпоредба
създава възможност държавата чрез органите
на изпълнителната власт да издава подзаконови нормативни актове в противоречие
с действащия материален закон и въпреки
това физическите и юридическите лица да
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не могат да ги оспорят успешно пред съд поради това, че в хода на фазата по съдебното
обжалване държавата може да интервенира
законодателно и да санира недействителния
подзаконов нормативен акт (нищожен или
унищожаем), след което съдът ще бъде длъжен
да прецени законосъобразността на атакувания подзаконов нормативен акт към момента
на постановяване на съдебното решение и
съответно да се произнесе, че същият е вече
законосъобразен.
Становище по този въпрос са изразили
единствено главният прокурор, според когото
искането е основателно, и Сдружението на
администрацията в органите на съдебната
власт, което намира разпоредбата за конституционосъобразна.
Конституционният съд установи следното:
Съдебният контрол за законосъобразност
на подзаконовите административни актове е
израз на правозащитната функция във всяка
правова държава и чрез него се гарантира съдебна защита на правата и законните интереси
на гражданите (чл. 4, ал. 1 и чл. 117, ал. 1 от
Конституцията) (Решение № 13 от 1993 г. по
к. д. № 13/1993 г., Решение № 1 от 2012 г. по
к. д. № 10/2011 г.). По дефиниция тези актове
съдържат административноправни норми, които се отнасят за неопределен и неограничен
брой адресати и имат многократно действие
(чл. 75, ал. 1 АПК). Съдебното оспорване на
подзаконови нормативни актове се осъществява по реда на раздел III от глава десета на
АПК (чл. 185 – 196). В него не са посочени
основанията за оспорване на тези актове, но
по силата на препращащата норма на чл. 196
АПК са приложими основанията за оспорване
на индивидуалните административни актове
по чл. 146, при отчитане на спецификите,
свързани с производството по издаването и
правната им природа. Съгласно разпоредбата
на т. 4 на чл. 146 АПК едно от основанията
за атакуване на тези актове е противоречието
им с материалноправни разпоредби.
С новосъздадения чл. 192а, изречение второ
АПК законодателят изрично посочва момента,
към който съдът извършва проверка на материалната законосъобразност на подзаконови
нормативни актове – това е моментът на
постановяване на съдебното решение.
Принципно положение е, че съответствието на административния акт с материалния
закон се преценява към момента на издаването му (чл. 142, ал. 1 АПК). Подзаконовите
нормативни актове обаче не изчерпват действието си с еднократното им прилагане. Те
са източник на общозадължителни правни
правила, с които трябва да се съобразяват
другите нормативни административни актове
от по-ниска степен, както и общите и индивидуалните административни актове. Подзаконовият нормативен акт няма самостоятелен
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живот извън закона – той винаги трябва да
е в изпълнение на закона и в рамките на
закона. Това изискване трябва да е валидно
към всеки момент от неговото действие и
за него съдът следи служебно. Поради това
чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) изисква съответствие на нормативните
административни актове с Конституцията и
с другите нормативни актове от по-висока
степен. Ако в хода на производството пред
съда до приключване на устните състезания
законът, с който трябва да се съобразява нормативният административен акт, е изменен,
настъпва нов юридически факт. В съдебния
процес той не може да бъде игнориран, а
следва да бъде съобразен, за да се изпълни
изискването на чл. 15 ЗНА за непрекъснатост
на съответствието на подзаконовия нормативен акт със закона. Затова чл. 196 АПК, като
препраща към разпоредбите за оспорване на
индивидуалните административни актове,
изрично изключва приложението в този случай на ал. 1 на чл. 142 АПК, но не и на ал. 2
от същия. Съгласно последната разпоредба
установяването на нови факти от значение
за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните
състезания. Новата разпоредба на чл. 192а
АПК в атакуваната є част – изречение второ,
всъщност преповтаря и конкретизира заложеното в чл. 142, ал. 2 АПК по отношение на
момента на преценката за материална законосъобразност на подзаконовите нормативни
актове. Тя не създава правна несигурност, не
стабилност и непредвидимост. Тази разпоредба
закрепва изрично трайно установена практика
на Върховния административен съд, с което
постига точно обратния ефект. Поради това
Конституционният съд не намира да е налице
несъответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
Останалите аргументи на вносителите за
противоконституционност се отнасят изцяло
по целесъобразност та на оспорената разпоредба в чл. 192а. Конституционният съд
не споделя виждането, че държавата „чрез
органа си на законодателна власт може да
интервенира законодателно и да санира недействителния подзаконов нормативен акт“,
с което държавата се поставя в привилегировано положение и „винаги ще може да
печели административните дела, заведени от
засегнатите физически и юридически лица“.
Няма спор, че законодателната власт в България се осъществява от Народното събрание
(чл. 62, ал. 1 от Конституцията). Неоспоримо
обстоятелство е, че никоя друга власт не
може да попречи на законодателя да приема,
отменя или изменя закони, с които да регулира обществените отношения. Искането не
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държи сметка за това, че дори подзаконовият
нормативен акт да бъде отменен от съда поради материалната му незаконосъобразност,
правни ят ефект от отм яната се пора ж да
само занапред (чл. 195, ал. 1 АПК), като през
време на действието му този акт се счита за
законосъобразен и поражда валидни правни
последици. Породените от такъв акт правни
последици през периода на неговото действие
се уреждат служебно от компетентния орган
в срок не по-дълъг от три месеца от влизане
в сила на съдебното решение. В тези последици се включват въпроси като: валидността
на възникналите правоотношения, преценка
за придобити, погасени или изменени права
и преценка за вредите (имуществени и/или
неимуществени) от нарушени права. По този
начин правата на гражданите и юридическите
лица винаги ще бъдат гарантирани, а интересите им – защитени.
Поради тези съображения Конституционният съд намира, че разпоредбата на чл. 192а,
изречение второ АПК не противоречи на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4, предложение второ от Конституцията във връзка
с чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен
съд, Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни и за
несъответстващи на международни договори,
по които България е страна, чл. 217, ал. 2, ал. 3
в частта „Когато в този кодекс или в специален
закон е предвидено делото да се разглежда
в открито заседание или когато съдът реши
то да се разглежда по този ред“ и ал. 4 от
Административнопроцесуалния кодекс (обн.,
ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 77 от 18.09.2018 г.), както и § 111 (с който в
Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ,
бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция – ДВ, бр. 77
от 18.09.2018 г.), в чл. 99 се създава ал. 12)
и § 149, ал. 2, изр. първо в частта „закрито
заседание“ от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
(ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.).
Отхвърля исканията в останалата им част.
Съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска
и Атанас Семов са подписали решението с
особено мнение.
По отношение на разпоредбите на чл. 227а,
чл. 235а, чл. 242а от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 161, ал. 4 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс не е формирано мнозинство за вземане на решение.
Председател:
Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 12/2018 г.
1. По чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
а. Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията
Върховният административен съд (ВАС) се
произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите.
Per argumentum a fortiori тази подсъдност важи
и за актовете на министър-председателя и на
заместник министър-председателите.
Оспореното изменение на чл. 132, ал. 2,
т. 2 АПК, според което „в случаите, предвидени в закон“ тези административни актове
се оспорват пред съответния (очевидно по
правилата на местната подсъдност) админист ративен съд, противоречат пряко на
конституционната норма. Тя позволява със
закон да се разширява, не и да се стеснява
определената в нея подсъдност на ВАС. Думите „в случаите, предвидени в закон, както
и“, според мен, трябваше да се обявят за
противоконституционни.
б. След оспореното изменение на съдебен
контрол пред ВАС подлежат актовете на
Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и
министрите, „издадени при упражняване на
конституционните си (sic) правомощия по
ръководство и осъществяване на държавното
управление“.
Разпоредбата инкорпорира отговора, даден
с Тълкувателно решение № 8 от 2018 г. на
Конституционния съд, на питането чл. 125,
ал. 2 от Конституцията задължава ли Върховния административен съд да се произнася
по спорове за законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите като
първа инстанция.
Без да навлизам в подробна критика на
решението от гледна точка на неговата допустимост и по същество, струва ми се важно да
се отбележи следното. Според заключаващите
му мотиви от първоинстанционен съдебен
контрол пред ВАС са изключени следните
актове, издадени от Министерския съвет и от
министрите: тези, които не са административни, т. е. не са на власт и подчинение; тези,
които, макар и да са административни, не
засягат права, свободи или законни интереси
на граждани и юридически лица; тези, които,
макар че са административни и засягат права,
свободи или законни интереси на граждани
и юридически лица, са изключени изрично
със закон от пряк съдебен контрол.
Във всичк и сл у чаи изиск ването ак товете да са издадени при упражняване на
„конституционно възложените им функции
и правомощия“ (според решението) или на
„конституционните си правомощия“ (според
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оспорената разпоредба) по ръководството и
осъществяването на държавното управление
е без всякакво значение както за качеството
им на административни актове, така и за
допустимостта на съдебния контрол върху
тях. Достатъчно и за двете е, че са актове на
власт и подчинение в сферата на изпълнителната власт.
Това изискване всъщност е за законоустановеност на дейността на държавните, включително на административните, органи – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията и чл. 4, ал. 1 АПК. То
не е, и не може да е, предварително условие за
съдебната проверка, защото е част от самата
нея. Първият въпрос, който съдът решава, е
тъкмо този – съществува ли правомощието,
т.е. компетентността, на органа да издаде
властническото волеизявление – чл. 146, т. 1,
респ. чл. 184 и чл. 196 АПК.
Измененият чл. 132, ал. 2, т. 2, изр. 1 АПК,
в противоречие с чл. 125, ал. 2, предл. 1 от
Конституцията, изключва, но не и изрично,
както изисква чл. 120, ал. 2 от нея, съдебния
контрол за законност на актовете, издадени
извън компетентността на издателя им. ВАС
не може да ги обяви за нищожни като такива, защото на контрол подлежат само тези
от тях, които са валидни. Нищожността им
не може да се разкрие и чрез субсидиарния
установителен иск по чл. 128, ал. 2 АПК.
Той е неприложим, защото е налице редът за
оспорването им като съществуващи административни актове.
По тези причини мисля, че разпоредбата в
частта „при упражняване на конституционните
си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление“ следваше да
се обяви за противоконституционна.
2. По чл. 133, ал. 2, изр. 1 АПК
Разпоредбата противоречи на чл. 133, ал. 1,
изр. 1 АПК. Според нея местната подсъдност
при оспорванията на индивидуални административни актове е по постоянния адрес или
по седалището на оспорващия или оспорващите („посочения в акта адресат, съответно
адресати“, т. е. засегнатите от акта лица).
Обратно на това, чл. 133, ал. 2, изр. 1 АПК
разпорежда, че когато посочените в акта адресати са повече от един (идентично с ал. 1) и
са с различен постоянен адрес или седалище,
но в рамките на един съдебен район (!), делата
по ал. 1 (по оспорването на индивидуални
административни актове) се разглеждат от
административния съд в района на териториалната структура на администрацията на
органа, издал акта. (Неуредена изрично, за
сметка на това, е хипотезата, в която оспорващите („адресатите“) имат постоянни адреси
или седалища в различни съдебни райони;
тя попада „във всички останали случаи“ по
чл. 133, ал. 2, изр. 2 АПК.)
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Двете разпоредби си противоречат пряко
и изцяло. Нарушено е имплицитното изискване на чл. 4, ал. 1, изр. 2 от Конституцията
за яснота, разбираемост и приложимост на
закона, по който се управлява. На това основание чл. 133, ал. 2, изр. 1 АПК следваше да
се обяви за противоконституционен.
3. По чл. 217, ал. 2 АПК
Обратно на приетото с решението намирам, че чл. 217, ал. 2 АПК, с изключение на
своето второ изречение („Когато касационната
инстанция е единствената съдебна инстанция,
делото се разглежда в открито заседание.“),
не е противоконституционен.
а. Самото решение сочи възможността по
чл. 121, ал. 3 от Конституцията за изключване със закон на установеното там публично
разглеждане на делата. Такава възможност,
конкретно за касационните производства,
признават и цитираните в решението международни договори, по които България е страна.
б. Съдебно е заседанието, в което съдът
извършва процесуални действия, а открито е
това съдебно заседание, в което те се извършват устно, публично и с обезпечено право на
участие на страните по делото. За страните
откритото съдебно заседание е от значение
за тяхното изслушване и за участието им при
допускането и събирането на доказателства.
в. При касационното оспорване пред пет
членен състав на ВАС изключения от разглеждането на делото в открито заседание
няма (чл. 217, ал. 2, изр. 1 АПК). Затова няма
и каквито и да е основания за противоконституционност на тази разпоредба или за
несъответствието є с международни договори,
по които България е страна.
г. Правото си на изслушване, както всяко
свое право, страните могат и да не упражнят. Последното изречение на чл. 217, ал. 2
АПК презумира, че ако в касационната жалба
до тричленен състав на ВАС или в отговора
си по нея страна не поиска разглеждане на
делото в открито заседание, тя се отказва от
правото си на изслушване. Тук всичко е в
ръцете на страните и зависи от свободната им
воля. Щом не желаят да бъдат изслушвани,
волята им трябва да бъде уважена. Не виждам
основания за противоконституционност, нито
за несъответствие с международни договори,
по които България е страна. Съображения за
съразмерност (пропорционалност), които да
отменят волята на страните, не може да има,
защото тъкмо техните права са предметът на
защита/санкция в процеса.
д. Ако страните не са поискали открито
заседание, касационното оспорване пред три
членен състав на ВАС се разглежда в закрито
заседание, освен ако съдията-докладчик разпореди делото да се гледа в открито – чл. 217,
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ал. 2, изр. 3 АПК. Основание за разпореждането нормата не сочи. След като страните
са се отказали от правото си на изслушване
обаче, такова основание остава да е само
допускането и събирането на доказателства.
Анализ на доказателствата в касационното
производство тук не е нужен, достатъчно е, че
такива има – чл. 219 АПК. Необжалваемостта
на разпореждането (чл. 217, ал. 2, изр. 4 АПК)
не поставя никакъв конституционноправен
проблем.
е. Отричането на конституционосъобразността и на съобразността с международните
договори на отстъплението от принципа на
публичност при разглеждане на касационното
дело се крепи всъщност единствено на генералния довод в решението, че е несъразмерно
тежко спрямо преследваната с него цел – облекчаване на натовареността на ВАС.
Вън от всякакво съмнение мярката, доколкото изобщо би се прилагала на практика, е
дълбоко палиативна. Истинското разтоварване
на административното правосъдие лежи според мен в неговата основа и ще настъпи само
след намаляването до необходимия минимум
на административните регулации.
Посоченото по-горе води до извод, който е точно обратният на основния довод в
решението. Отстъплението от принципа на
публичността не засяга права без съгласието
на техните носители, нито създава задължения за когото и да е, за да се преценява като
тежко, още по-малко – несъразмерно тежко,
спрямо своята цел.
ж. Съгласявам се с извода за противоконституционност на чл. 217, ал. 2, изр. 2 АПК,
но по следните, различни от посочените в
решението, съображения.
Производствата пред съд по АПК са двуинстанционни – чл. 131 от кодекса. На касационно оспорване подлежи единствено първоинстанционно съдебно решение – чл. 208
АПК. Няма как поради това касационната
инстанция да е единствената съдебна инстанция, както смята посочената разпоредба.
Вероятно вместо „касационната“ се е имал
предвид ВАС. Противоречието с чл. 208 АПК
обаче е налице, а оттук и основанието за противоконституционност поради несъответствие
с чл. 4, ал. 1, изр. 2 от Конституцията.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Таня Райковска и Атанас Семов
по конституционно дело № 12 от 2018 г.
Подписахме с особено мнение решението в
отхвърлителната му част, тъй като не споделяме както крайните изводи, така и подкре-
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пящите ги аргументи, изложени в мотивите
на решението по настоящото конституционно
дело по тази група оспорвани разпоредби,
отнасящи се до:
По т. 5 относно премахване възможността
за касационно обжалване на съдебните решения
на административните съдилища по някои
специални закони – чл. 20а, ал. 3, чл. 24а, изр. 3
и чл. 38, ал. 2 от Закона за опазване и защита
на земеделските земи (ЗОЗЗ); чл. 75, ал. 9 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ); чл. 25,
ал. 2 и чл. 44, ал. 6, изр. 2 от Закона за правната
помощ (ЗПП); чл. 119 от Кодекса за социално
подпомагане (КСО); чл. 40, ал. 3 от Закона за
достъп до обществена информация (ЗДОИ);
чл. 13, ал. 6, изр. 2 и ал. 7, изр. 2 от Закона за
социално подпомагане (ЗСП); чл. 10, ал. 6, изр.
2 и чл. 14а, ал. 1, изр. 3 от Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД); чл. 160, ал. 6 ДОПК
Съображенията ни са следните:
Конституционно установеният контрол за
законност върху актовете и действията на
административните органи е израз на правозащитната функция на правовата държава. Чрез
нея се осъществява принципът на законност
в сферата на държавното управление – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. При издаването на
административните актове държавните органи са задължени да спазват Конституцията и
законите на страната, а съдебният контрол,
предвиден в чл. 120 от Конституцията, изразява цялостното обвързване на упражняването
на държавната власт от нормите на правото
(в този смисъл и Решение № 13/1993 г. по
к. д. № 13/1993 г.).
Последователно е разбирането на Конституционния съд, изразено в тълкувателните
му решения – Решение № 21/1995 г. по к. д.
№ 18/1995 г. и Решение № 14/2014 по к. д.
№ 12/2014 г., че конституционната разпоредба
на чл. 120, ал. 2 създава единно материално
правно основание за съдебно обжалване на
различни по вид административни актове.
Сложността и многообразието на държавната
дейност не позволява изброяване и класифициране на административните актове в
конституционни разпоредби. Поради това
необходимостта от ограничаване на общата
клауза за обжалваемост на административните
актове в определени хипотези е призната от
чл. 120, ал. 2 от Конституцията чрез препращане към закона.
Съдебният контрол върх у административните актове е конститутивен елемент на
правовата държава, той е израз на идеята за
разделението и балансирането на властите в
държавата, на подчинението на държавната
власт на Конституцията и законите.
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Конституцията не въвежда правила относно съдебния инстанционен контрол, нито
определя броя на съдебните инстанции в
наказателното, гражданското, търговското и
административното производство.
В чл. 131 от АПК българският законодател
е установил правило за двуинстанционност
на съдебните производства по административни дела. Административните съдилища
изпълняват своята правозащитна функция
не само в производството пред първата инстанция – административни съдилища с обща
компетентност, а и в двете си инстанции
(ВАС). Няма спор, че в правната доктрина и
в съдебната практика се приема, че именно в
двуинстанционното съдебно производство по
административни дела се достига оптималното
съчетаване на „ефективност и ефикасност“ на
съдебния контрол. Следователно ограничаването на съдебния контрол е в противовес както
на ефективността, така и на ефикасността,
като препятства, а не подпомага постигането
на формулираната в мотивите към ЗИД АПК
цел за ефективен административен процес.
Макар от чл. 131 АПК да е допустимо
изключение от принципа за две инстанции,
подобно отклонение следва да държи сметка за аргументите, свързани със защита на
други значими ценности, както и за баланс
на интересите на участниците в правоотношението, защото иначе би се достигнало до
препятстване на защита на признати права и
законни интереси, водещо до нарушение на
чл. 56 от Конституцията.
В свое Решение № 11/1998 г. Конституционният съд е подчертал, че в системата
от правни гаранции за защита на правата и
законните интереси на гражданите съдебните
са най-висши, защото съдът в своята дейност
е независим и подчинен само на закона.
Съдебната защита е най-висшата правна гаранция, както за защита правата и законните
интереси на гражданите и юридическите лица,
така и за законосъобразност на издаваните
от изпълнителната власт административни
актове. В този ред на мисли правото на съдебна защита, упражнявано чрез съдебния
контрол върху актовете на изпълнителната
власт, е особено важно с оглед принципа на
разделение на властите и съставлява основен
елемент в системата от гаранции за правовата
държава.
Пра воза щ и т ната фу н к ц и я на а д м и н истративните съдилища е присъща и за двете
инстанции. Както правото на оспорване пред
първоинстанционен съд с обща компетентност,
така и правото на касационно обжалване представляват процесуални права на защита срещу
порочен административен акт. Касационната
инстанция по административни дела е контрол-
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но-отменителна, тъй като тя се произнася по
валидността, допустимостта и правилността
на оспореното първоинстанционно решение,
а не до законността на оспорения административен акт. Или ако в първоинстанционното производство административният съд се
произнася по законосъобразността на оспорените административни актове, при засилено
служебно начало, характерно за административния процес, то касационното производство
(т. е. втората инстанция), което се задейства
при жалба или протест, се явява ефективна
преграда срещу нищожни, недопустими и
неправилни решения на административен
съд с обща компетентност и премахването
на втората инстанция в посочените по-горе
случаи, уредени в специални закони, води до
отслабване защитата на засегнатите права на
гражданите, юридическите лица и държавата.
Практиката по премахване възможността
за касационно обжалване на съдебни актове в административното производство не
е изолирана, като този факт е посочен и в
Тълкувателно решение № 8/2018 г. по к. д.
№ 13/2017 г. на Конституционния съд, където
са изброени пет законодателни изменения в
ЗУТ, ЗОбП, ЗООС, ИК, ЗСВ, довели до отпадане на възможността за касационно оспорване
на решения на административни съдилища.
Тази тенденция по ограничаване на обжалването на първоинстанционни съдебни
актове в административното производство
се очертава и от промените в АПК, предмет
на настоящата процедура пред Конституционния съд, както чрез препятстване на възможността за касационно обжалване, така
и чрез увеличаване размера на държавните
такси, въвеждане за първи път на държавни
такси в някои процедури по обжалване, промяна в съотношението на размера на таксите,
събирани в първоинстанционния процес и
касацията, както и въвеждане за първи път
на пропорционални такси при „определяем
материален интерес“.
Законодателят всъщност чрез общите и недостатъчно подкрепени с данни неубедителни
мотиви за провежданата законодателна политика в тази област, водещи до ограничаване
правото на защита чрез премахване възможността за обжалване на първоинстанционен съдебен акт в административното производство,
превръща правилото за двуинстанционност
на административния процес в изключение.
Не можем да се съгласим с тезата, че е достатъчно произнасяне на една съдебна инстанция
само защото административното производство имало тази особеност, че предполагало
предходно оспорване по административен ред
пред по-горестоящ административен орган.
В АПК са регламентирани два вида контрол
на актовете и действията на администрацията – административен и съдебен. Админи-
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стративният контрол е йерархичен контрол
за законосъобразност и за правилност на административните актове. Осъществява се от
органа, който в съответната административна
структура е непосредствено по-горестоящ на
органа, издал административния акт – той
не е независима институция извън системата на изпълнителната власт. Посоченото
„квази“ производство се развива в рамките
на съответната административна структура,
която няма характеристиката на независим и
безпристрастен орган, какъвто е съдът, или в
този случай контролът е в рамките на една
от властите.
По тези съображения, отчитайки посочената специфична особеност на административното производство, неубедително е да се
поддържа, че са спазени стандартите на правовата държава, и по-конкретно принципът
за „достатъчност на контрола“. Вярно е, че
общото разбиране за осигуряването на достъп до съд в конкретната ситуация е спазено,
предвид възможността за оспорване пред
първоинстанционен административен съд, но
хаотичните и без ясна концепция промени в
отделни закони, премахващи възможността за
обжалване на първоинстанционен съдебен акт
в административното производство, водят до
ограничаване на права на участниците в него
и не укрепват доверието в съдебната система
(при поставена генерална цел на законовите
изменения да се разтовари Върховният съд),
нито се подпомага работата на администрацията по точното прилагане на закона при
всеки отделен случай.
Не е за пренебрегване и обстоятелството,
че първоинстанционните административни
съдилища заседават в състав от един съдия и
постановените от тях съдебни актове влизат
в сила, като се препятства проверката им за
законосъобразност от по-горна инстанция,
заседаваща в троен съдебен състав, така както се развива производството по значителен
брой дела в гражданското, търговското и наказателното производство, където актове на
първоинстанционни съдилища, които са на
най-ниското стъпало в йерархичната система
на съдилищата, се проверяват от въззивен
съд – окръжен или апелативен, а като касационна инстанция – Върховен касационен съд.
Тук от значение е и обстоятелството, че за
България върховните съдилища са съдилища
по прилагане на правото.
Чрез възлагане на административните съдилища с обща компетентност на разглеждане
на административни спорове, породени вследствие приложението на голяма група закони,
подзаконови нормативни актове и пр., които
се характеризират с твърде голяма динамика,
предвид множеството законодателни изменения в тях за кратки периоди от време едва
ли би могло да се поддържа, че формираната
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от тях съдебната практика по приложението
им е стабилна, непротиворечива и затова
тези първоинстанционни съдебни актове не
се нуждаят от проверка от още една съдебна
инстанция, при това от съд, който се произнася по прилагане на правото – Върховен съд.
Изложеното води и до извод, че така на практика се допуска формиране на разнопосочна
регионална съдебна практика. Недопустимо
е съобразно принципа за правната симетрия
защитата на основните конституционни права
в посочената хипотеза да е с по-малък обем и
интензитет от тази на други права и законни
интереси.
Не могат да се пренебрегнат и данните от
Информационното табло на ЕС за правосъдието през 2017 г., изготвено от Комисията
по правосъдие към Европейската комисия.
Чрез него се прави сравнителен преглед на
ефикасността, качеството и независимостта на
правосъдните системи на държавите – членки
на ЕС. За България е направен извод, че бързината на административното производство
не е проблем, страната е на едно от челните
места, като е очертан като „създаващ проблеми“ начинът на решаване на определени
дела. Годишните док лади на ВАС, които
са публични, също показват картината на
натовареност на всяко едно от административните съдилища с обща компетентност и
на ВАС и в тях не се очертава нарастващо и
по-голямо натоварване на този съд от ВКС,
а и тълкувателната дейност на всяка една
от колегиите на ВКС е значителна по обем
спрямо тази на ВАС – все данни, съпоставими
с приблизително еднаквия брой на съдиите,
които правораздават в посочените върховни
съдилища. Следователно нито натовареността,
нито пък проблеми, свързани с бързината на
правораздаване, имат място или биха могли
да се възприемат като водещи, за да се достигне чрез изменение в АПК до ограничаване
правото на защита на гражданите и достъпа
до още една инстанция, както това е сторено.
Ограничаването на правото на защита само
до една съдебна инстанция при създадени
затруднения за реализирането на конституционно признати права или на обществения
интерес, който държавните органи са длъжни
да съблюдават, сочи на нарушение не само
на чл. 56, но и на чл. 122, ал. 1 от Конституцията. В своята практика Конституционният
съд определя правото на защита по чл. 56
от Конституцията като основно, всеобщо и
в същото време и лично право, което има
и процесуален характер, защото е средство
за защита на друго право. Конституцията е
възложила тази защита на съдебната власт
(чл. 117, ал. 1, предл. 1) и когато за нея е
сезиран компетентният съд, формата за осъществяване на правото на защита по чл. 56
е административното правосъдие, т. е. при
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оспорване на административните актове пред
съда правото на защита по чл. 56 е право на
административно правосъдие.
В административното правораздаване на
преден план изпъква пряката защита на нарушената законност в областта на държавното
управление, чрез която, макар и ненаправо,
се защитават и определени субективни права
и интереси на гражданите и организациите,
засегнати от действието на атакувания административен акт. За кои административни производства законодателят ще предвиди съдебен
контрол на една инстанция не е единствено
въпрос на целесъобразност, както се посочва
в мотивите на настоящото конституционно
решение, а на ясна и целенасочена политика,
държаща сметка за правата на всички участници в административното правоотношение и
осигуряваща баланс на интереси, при зачитане
върховенството на правото.
Безспорно е, че ограничаване на основните права и свободи поначало е допустимо, с
изключение на изрично посочените в чл. 57,
ал. 3 от Конституцията, но без да се накърнява същностното ядро на самото право.
Ограничаването на правото на защита до
една съдебна инстанция по посочените по-горе
специални закони (спрямо АПК) би следвало
да е продиктувано от преследвана легитимна
цел и пропорционалност между използваните
средства и целите, към които се стреми, така
че това ограничаване да не води до подронване самата същност на правото на защита.
В мотивите към ЗИДАПК такава цел е
обоснована със „създаване на гаранции за
изпълнение на основната функция на ВАС,
установена в чл. 125, ал. 1 от Конституцията,
и постигане на ефективен, прозрачен и бърз
административен процес“. Според Тълкувателно решение № 8/2018 г. по к. д. № 13/2017 г.
по повод т ъ л к у ва не на разпоредбата на
чл. 125, ал. 2 от Конституцията: „Основният
закон не степенува по значимост функциите
на Върховния административен съд.“ За да
достигне до този извод, Конституционният
съд е анализирал всички възложени от Конституцията функции на ВАС, като първо е
посочил, позовавайки се на чл. 119, ал. 1 от
Конституцията, че осъществяването на правораздаване – независимо разрешаване на
конкретни правни спорове от ВАС, е първата
от конституционноустановените функции на
този висш съд. Разгледал е върховната надзорна функция на ВАС по ал. 1 на чл. 125
от Конституцията, приемайки, че тя е белег
на правовата държава, защото е гаранция за
защитата на правата и свободите на гражданите и юридическите лица срещу издаваните
от органите на изпълнителната власт актове.
Последователно е, както посочихме, разбирането на Конституционния съд, че съдебната
защита е най-сигурната правна гаранция както
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за защита на правата и законните интереси на
гражданите и юридическите лица, така и като
гаранция за законосъобразност на издаваните
от изпълнителната власт административни актове (според цитираното по-горе тълкувателно
решение на Конституционния съд и Решение
№ 5/2003 г. по к. д. № 5/2003 г.).
Разпоредбата на чл. 125, ал. 1 от Конституцията възлага на Върховния административен
съд да осъществява върховен съдебен надзор
за точното и еднакво прилагане на законите
в административното правораздаване. Тази
дейност Върховният административен съд
осъществява не само чрез инстанционната
компетентност на съда, вкл. разглеждайки
обжалвани пред него първоинстанционни съдебни актове на административни съдилища,
но и „с по-голяма значимост, чрез издаване
на нарочни актове за тълкуване на законите, които са задължителни за съдилищата“.
(Тълкувателно решение № 2/2005 г. по к. д.
№ 9/2004 г.)
Въз основа на изложеното по-горе не
приемаме, че е обоснована легитимна цел
за ограничаване на правото на защита на
гражданите по конкретните съдебни производства – „освобождаване на ресурс на ВАС
за гарантиране на основната му функция по
чл. 125, ал. 1 от Конституцията“, защото дадените в цитираните две тълкувателни решения
на Конституционния съд от 2005 г. и 2018 г.
правни разрешения не провеждат подобно
разграничение на функциите на върховните
съдилища на важни (основни, вкл. тълкувателната дейност на ВАС) и на по-малко
важни, или неосновни (конкретните съдебни
производства, по които се осъществява правораздавателна дейност от ВАС като първа
и касационна инстанция).
Не смятаме, че правата на гражданите,
юридическите лица и държавата биха могли
да бъдат преимуществено и надлежно защитавани единствено чрез тълкувателната
дейност на върховните съдилища и техните
тълкувателни актове, пренебрегвайки конституционно гарантираното право на защита на
всяко застрашено лице в конкретното съдебно
производство.
Не възприемаме и не одобряваме тенденцията за поетапно, спорадично ограничаване на кръга на делата, които достигат
до ВАС по конкретни правни спорове, без
аргументирана от законодателя легитимна,
значима конституционна цел. Без съмнение
ограничаването на разглеждането на правни
спорове по посочените по-горе група закони
до една съдебна инстанция, без възможност
за проверка от най-висшия съд в държавата
за точното и еднакво прилагане на закона в
административното производство, не може да
се приеме за пропорционална мярка. Правото
на касационно оспорване на първоинстанци-
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онното съдебно решение, както и правото на
оспорване на административен акт представ
ляват процесуални права на защита срещу
порочен държавен юридически акт. Това са
публични права, насочени към съда, който е
държавен орган, т. е. публичноправен субект,
и който единствено чрез своето решение,
съставляващо юридически акт, и най-вече в
касационното производство би могъл да посочи
пороците, т. е. неправилното приложение на
закона – дали решението на първата инстанция е нищожно, недопустимо, или са налице
съществени нарушения на материалния закон,
на съдопроизводствените правила или решението на едноличния съдия е необосновано.
Именно по този начин, чрез касационната
проверка, би се формирала стабилна съдебна
практика по приложението на отделните закони и тя би била не само задължителна за
всички административни съдилища в страната, но и би могло да се приеме, че същата
е формирана без влияние на местната среда
и интереси (това е посочено като проблем
не само в Информационното табло, но и в
Механизма за сътрудничество и проверка).
Защото с ограничаване на страните по тези
административни дела да отнесат спора пред
ВАС се заличава възможността за проверка
на законосъобразността на постановеното
първоинстанционно решение (проверката
включва валидност, допустимост и правилност
на съдебния акт), т. е. част от гарантираното
от чл. 56 от Конституцията право на защита
е накърнена, а и защитата на правото не е
пълноценна.
Отделно от това не споделяме мотивите,
че в конкретната хипотеза са налице „меродавни процесуални ценности като бързина на
правораздаването, процесуална дисциплина и
процесуална икономия“. Подобни „ценности“
биха могли да залегнат в процесуалния закон, както в случая в глава втора на АПК,
озаглавена „Основни принципи“, но едва ли
от съдържанието на чл. 11 с наименование:
„Бързина и процесуална икономия“ би могло
да се приеме, че изключването на съдебното
обжалване на решение на административен съд
се обхваща от посочените процесуални разпоредби. Ако се приеме за меродавно твърдяното
в мотивите на законопроекта за изменение и
допълнение на АПК относно съдържанието на
принципа на бързина и процесуална икономия
в административното производство, то се изпада в противоречие с друго водещо начало в
процеса – чл. 131 на АПК, прогласяващ като
принцип двуинстанционното разглеждане на
административните дела.
Едва ли в правова държава водещи ят
мотив на законодателя за ограничаване на
обжалването, и оттук на правото на защита на
страните в съответните съдебни производства,
би бил единствено бързина и процесуална
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икономия, или разтоварване на съдилища,
вместо стремеж към точно и еднакво приложение на закона по конкретните дела в
административното производство.
Правомощието по чл. 125, ал. 1 от Конституцията на ВАС създава условия за прилагане
и е гаранция за спазване на основните принципи, заложени в чл. 4 на Конституцията. Но не
следва да се забравя, че чрез тълкувателната
си дейност върховните съдилища не влияят на
съдебните актове, които вече са влезли в сила,
и чрез тази своя дейност те не дават защита
на правата на гражданите и юридическите
лица, които по конкретните водени от тях
дела, вкл. приключили на една инстанция с
влезли в сила съдебни актове, са получили
вече правни разрешения за приложението
на закона, различни от тези в тълкувателно
решение. Или за гражданите, юридическите
лица и държавата, като страни в производствата по делата, вкл. и административните,
е от значение, и с не по-малка значимост
от тълкувателната дейност на ВКС и ВАС,
да имат достъп до още една инстанция – в
случая до касационната инстанция, която,
произнасяйки се по прилагане на правото, да
им даде възможност да защитят в пълнота
своите права и законни интереси, вкл. чрез
проверка на първоинстанционен едноличен
акт на съд.
Безспорно е, че установената с наказателните и гражданските процесуални закони триинстанционност, а с АПК – двуинстанционност,
не е обвързана с конституционни императиви
и поради това няма конституционна пречка
с друг закон, различен от процесуалните, да
бъде въведена за някои спорни правоотношения различна от общоприетата с ГПК, НПК,
АПК инстанционност (в този смисъл Решение
№ 8/2002 г. по к. д. № 7/2002 г.). Законодателят
е в правото си да променя, вкл. и да стеснява
кръга на съдебните актове, подлежащи на
касационно обжалване пред ВКС или пред
ВАС, с което да облекчи съда от прекомерна
натовареност с дела (Решение № 2/2005 г.
по к. д. № 9/2004 г.). Правно неиздържано е
обаче да се аргументира отпадането на касационното обжалване пред ВАС по посочените
специални закони с факта, че „тези дела не
се отличавали с фактическа и правна сложност и че по тях имало относително стабилна
съдебна практика“.
Не можем да се съгласим, че мерило за
упражняване правото на защита на страните
в отделните административни производства
(граждани, юридически лица, административните органи) е „фактическата и правната
сложност“ на делата, каквото и да означава
това абстрактно словосъчетание по повод отделните процесуални закони и процедури. Не
е за пренебрегване обстоятелството, че законодателството не се отличава със стабилност,
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а напротив с непрекъснати изменения, което
влияе и на приложението на законите към
конкретните факти по всеки един случай и
не позволява формиране на непротиворечива
съдебна практика, устойчива във времето.
Не без значение е и фактът, че в административното производство става въпрос за
процесуалноправна защита срещу порочен
държавен юридически акт и приключването
на производството на една съдебна инстанция не осигурява необходимото и разумно
равновесие между интересите на държавата
и тези на частните субекти (граждани и юридически лица).
Въведените случаи на обжалваемост на
административни актове по Кодекса за социално осигуряване, Закона за социалното
подпомагане, Закона за семейните помощи за
деца са свързани с еднократни помощи при
бременност, раждане, осиновяване на дете,
отглеждане на дете от майка – студентка,
учаща в редовна форма на обучение, за ученици, записани в първи клас, за безплатно
пътуване на многодетни майки, за месечни
семейни помощи за отглеждане на деца, както
и със спорове за обезщетения при временна
неработоспособност и трудоустрояване, за
обезщетения при безработица, обезщетения
за майчинство и пр.
Става въпрос за правоотношения, в които
участват определени групи лица, които са в
уязвимо положение, и приоритетът на принципа на равенство следва да се чете и като
конституционно задължение за преодоляване
на съществуващо неравенство, което изисква
по-активни действия от законодателя вместо
стесняване възможността за съдебна защита на
накърнени права. След като Конституцията в
чл. 14 и 47 извежда на преден план закрилата
на семейството, майчинството и децата като
приоритет на държавата и обществото, а възрастните хора и лицата с увреждания също се
намират под особената закрила на държавата
(чл. 51 от Конституцията), макар и различни
по регламентация, тези конституционни права
са от групата на „права на съпричастие“, чрез
които гражданите се стремят към социално
приобщаване.
В Решение № 13/2003 г. Конституционният съд е приел, че законодателят е свободен
да променя нормативната уредба, свързана
със системата на социално осигуряване и
системата на социално подпомагане, но като
се съобразява с потребностите на лицата и
възможностите на обществото. Едва ли чрез
ограничаване правото на защита на посочените
по-горе групи лица, чрез отрязване достъпа
до касационно обжалване на първоинстанционно решение на административен съд се
съблюдава посоченото в това решение на КС.
Напротив, въведените от законодателя случаи
на оспорване на административните актове
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само на една съдебна инстанция водят и до
ограничаване на конституционно гарантираните права по чл. 51, ал. 1 от Конституцията.
Следва да се добави и извод, че оспорваните
изменения в цитираните по-горе нормативни
актове противоречат на прокламирания в
Преамбюла на Конституцията принцип на
социалната държавата, тъй като законодателят
не е отчел социалната функция на държавата,
ръководейки се от неясни съображения.
По отношение на промяната в Закона за
правната помощ, въвеждаща необжалваемост
на първоинстанционното решение на административния съд при отказ за предоставяне на
правна помощ по международни спорове по
граждански и търговски дела, също се отслабват необходимите гаранции за реализиране на
правото на защита на гражданите, доколкото
е налице отстъпление от досегашния модел.
Не е за пренебрегване и обстоятелството, че
засегнати от промените са лица, нуждаещи
се от правна помощ и принадлежащи към
групи в неравностойно положение.
По отношение на измененията в Закона за
опазване и защита на земеделските земи – с
тях се премахва касационното обжалване при
спорове, свързани с изграждане на площадки
и трасета върху земеделски земи, спорове
във връзка с актове за отмяна или изменение на решения на комисиите за промяна
предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди. Земята е благо от найвисш порядък, основно национално богатство
съгласно чл. 21, ал. 1 от Конституцията. Тя
се ползва с особената закрила на държавата
и обществото, тя е ресурс със стратегическо
значение за българската държава. Принципно положение е, че обработваемата земя се
ползва само за земеделски нужди и затова
промяната в предназначението на земята
(предмет на тези производства) би следвало да
се държи под „особен контрол за законност“,
включително чрез възможността за обжалване
на първоинстанционното съдебно решение.
Отказът да се съобрази правилото на
чл. 131 от АПК и да се предостави достъп до
още една съдебна инстанция – касационна
инстанция по горепосочените видове дела,
свързани със защита на основни конституционни права, означава да се приеме а priori, че
същностни конституционни права могат да
бъдат признати или отказани с влезли в сила
недопустими или нищожни съдебни решения.
Принципите на Конституцията, свързани с
върховенството на закона, правовата държава
и защитата на основните права, съдържат
иманентно в себе си изискване за въздържане
от влошаване на режима на защита на всяко
едно човешко право.
В заключение приемамe, че чрез посочените законодателни промени, водещи до
ограничаване на обжалването като редовен
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способ за защита на законни права и интереси
на гражданите или юридическите лица, се
засяга същностното ядро на основното право
на защита, без да е налице легитимна цел и
разумна пропорционалност между използваните средства и преследваната цел.
По т. 6 – относно разпоредбата на чл. 192а,
изр. второ АПК
Подписахме решението в отхвърлителната
му част, свързана с разпоредбата на чл. 192а,
изр. второ АПК, с особено мнение поради
следното:
Спорът за конституционосъобразността
на разпоредбата на чл. 192а, изр. второ АПК
трябваше да се разреши на плоскостта на
разбирането за правовата държава, като се съобрази богатото, многопластово съдържание на
този принцип (чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
В практиката на Конституционния съд
понятието за правовата държава се проявява
в два аспекта: формален – определени форми
и процеси за прилагането на правните норми,
и материален – съдържанието на правните
норми да гарантира конституционно закрепените основни права (Решение № 1 от 2005 г.
по к. д. № 8/2004 г.; Решение № 12 от 2018 г.
по к. д. № 1/2018 г.).
Според действието по време съдебното
решение за отмяна на подзаконов нормативен
акт може да действа ретроактивно (ex tunc, pro
preterito) или – занапред (ex nunc, pro futuro).
Налице е конкуренция между различни подходи при законовото уреждане на въпроса за
темпоралния ефект на съдебните решения и
за момента, към който се преценява законосъ
образността на подзаконовия нормативен акт.
Първият възможен подход, при който обявеният за несъответен на закона нормативен
акт ще се счита за незаконосъобразен от момента на издаването му, доближава по-плътно
правните последици на съдебното решение до
повелята за правна справедливост (правова
държава в материален смисъл).
Вторият подход, при който незаконосъоб
разният нормативен акт спира да се прилага
„занапред“, като възникналите до влизане в
сила на решението правни последици се запазват, е доминиран от разбирането за правната сигурност като конституционно значима
ценност, която изключва обратно действие
(правова държава във формален смисъл).
Като конструкция принципът на правовата държава допуска възможна конкуренция меж ду отделните негови компоненти
и по необходимост включва принципа на
балансираната преценка на конкуриращи се
принципи и основни права като елемент на
своето съдържание (Решение № 1 от 2005 г.
по к. д. № 8/2004 г.). Грижа на законодателя
е да помири постулата за правна сигурност и
изискването за справедливост по най-щадящ
за основните права на гражданите начин.
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От съдържанието на чл. 195, ал. 1 АПК
парламентът е избрал подход, при който
подзаконовият нормативен акт се смята за
отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение. От посочената разпоредба
следва изводът, че за периода от приемане
на подзаконовия нормативен акт до неговата
отмяна с влязло в сила съдебно решение този
акт поражда правни последици.
Това положение се проектира в чл. 192а
АПК в частта, според която релевантният момент, към който се преценява съответствието
на подзаконовия нормативен акт с материалния закон, е постановяването на съдебното
решение. В тази част оспорената разпоредба
е в съзвучие с Тълкувателно решение № 2 от
2016 г. на Върховния административен съд,
според което вредите, причинени на граждани и юридически лица при или по повод
изпълнението (действието) на подзаконов
нормативен акт в периода, преди той да бъде
отменен като незаконосъобразен или обявен за
нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда
на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Със
създаването на чл. 192а АПК невъзможността за обезщетяване на вреди от прилагането
на подзаконов нормативен акт като правен
резултат се постига в еднаква степен както
при отмяната му занапред с влязъл в сила
съдебен акт, така и при промени в законовата
уредба, които водят до неговата законосъоб
разност. Основният въпрос, който не намира
отговор в решението, е дали подобен резултат,
пречупен през призмата на принципите и
ценностите на Конституцията, е справедлив.
Считаме, че в разглеждания случай дължимият по Конституция справедлив баланс
меж ду двата компонента на принципа за
правова държава не е постигнат, тъй като
правната сигурност по един категоричен и
безапелационен начин е взела връх и е „изключила изцяло“ правната справедливост. Това
личи и от дебата в пленарна зала по приемане
на чл. 192а, изр. второ АПК: „(...) тази норма
цели да запази правната стабилност, правната
яснота и (…) да разтовари държавата от една
прекомерна отговорност“ (Из Стенограма от
сто петдесет и четвърто заседание на 44-то
Народно събрание, 22 юни 2018 г.). Подобен
подход при равнопоставеност на основни
принципи е неприемлив. Съвременната конституционна държава не допуска постулатът
за правна сигурност да се развива за сметка
и в ущърб на изискването за справедливост
и да го обезсмисля. Не го допуска и действа щата бъ лгарска Конс т и т у ц и я, коя т о в
Преамбюла си прокламира справедливостта
като общочовешка ценност от най-висш ранг
и въздига по-нататък „сигурността“ и „справедливостта“ като равностойни компоненти
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на правовата държава, от които съвременният
човек несъмнено има нужда (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията).
Освен с материалния елемент на правовата държава оспорената норма влиза в
противоречие с формалното є съдържание.
Като предвижда, че материалната законосъобразност на подзаконовия нормативен акт
се преценява към момента на постановяване
на съдебното решение, чл. 192а АПК създава
следната противоречива конструкция: държавата, която е адресат на отговорността за
вреди, причинени от незаконни актове или
действия, чрез законодателния си орган би
могла да освободи себе си от отговорност,
като промени законовата уредба и санира
незаконосъобразността на оспорения подзаконов нормативен акт. Подобни фаворизиращи
държавата действия чрез законодателния си
орган се отричат категорично и от практиката на ЕСПЧ. Наред с това се генерира
напрежение и вътрешен дисонанс в логиката
на правната уредба, каквито държавата на
правната сигурност не търпи (правова държава
във формален смисъл).
Мнозинството от конституционните съдии
приемат, че преобладаващата част от наведените в искането съображения за противоконституционност „са изцяло по целесъобразността на
приемането на чл. 192а АПК от законодателя
и не могат да бъдат отнесени към нарушаването на която и да е конституционна норма“.
Подобна констатация не звучи убедително
тогава, когато залогът е възстановяване на
правната справедливост в личната сфера на
индивида. По Конституция всяка проява на
законодателна целесъобразност трябва да се
вмести в мащаба на основните права като
обективно право. Свободата на преценка на
парламента свършва там, където започва
ненакърнимото конституционно ядро на съответното основно право.
Действащата българска Конституция съдържа неотменимостта на основните права като
признак, принадлежащ към самото понятие за
такива права (чл. 57, ал. 1). Съпоставянето на
това принципно положение с възможността
основните права да бъдат ограничавани в
рамката, очертана от самата Конституция,
води до заключението, че пробив в основни
права поначало е допустим, стига да не се
посяга върху сърцевината на конкретното
право (правова държава в материален смисъл).
В пространството на основните права се
състои обмен на фундаментални за обществото
и за отделния индивид блага, които правят
възможно функционирането и развитието на
личността. Ценностите, втъкани в тях, очертават и конституционно търпимия предел на
законодателна целесъобразност.
В случая търпимият предел е преминат,
тъй като прилагането на един институт с конституционен ранг и произтичащото от него
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основно право са превърнати в „заложници“
на дискреционната нормотворческа преценка
на законодателя, зад която могат да прозират
конюнктурни настроения или стремеж за
неоправдано изключване на отговорността
на държавата. Отговорността на държавата
за вреди има опора в разпоредбата на чл. 7
от Конституцията и последващо развитие в
ЗОДОВ. В основата на този вид отговорност
стои разбирането, според което във всичките
си актове и действия държавата следва да се
ръководи от правата и законните интереси
на гражданите.
Систематичното място на чл. 7 е в глава
първа на Конституцията, озаглавена „Основни начала“. По този начин отговорността на
държавата за вреди, причинени от незаконни
актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, е призната за един от основните
принципи на държавната власт. Уредбата є на
конституционно ниво сред основните начала
е свидетелство за нейното основополагащо
за цялата структура на държавната власт
значение.
От разпоредбата на чл. 7 от Конституцията
се извежда основното право на гражданите и
юридическите лица на обезвреда, корелат на
което е задължението на държавата да обезщети вредите, причинени на лицата при или
по повод изпълнение на незаконосъобразна
административна дейност. Макар систематически да не принадлежи към глава втора
„Основни права и задължения на гражданите“, то също е основно право, тъй като е
конституционно уредено, и то като интегрална
част от принципите, за чието осъществяване
е мислена и се прилага самата Конституция.
Атакуваната разпоредба поставя пълноценната реализация на това право под условие,
че във всеки един момент до постановяване
на съдебното решение законодателят може
да преодолее незаконосъобразността на оспорения подзаконов нормативен акт чрез
промяна в законовата уредба. По този начин
разпоредбата на чл. 7 от Конституцията, която
гарантира защита срещу вреди от незаконни актове (Решение № 2 от 2000 г. по к. д.
№ 2/2000 г.), се превръща в една бланкетна
формула, а произтичащото от нея право на
обезвреда се изпразва от съдържание. Подобно
законодателно разрешение не е в услуга на
повелята за правната справедливост, тъй като
не съумява да съхрани сърцевината на право
с конституционен ранг (правова държава в
материален смисъл).
Притезанието за обезщетяване е присъщ
компонент от съдържанието на всяко субективно право, вкл. и на основните конституционни
права като източник на субективни права,
макар и в публичното право. Реализацията
на това притезание е работа на законодателя.
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На фона на това принципно положение
отговорността на държавата за вреди се откроява като основен механизъм за преодоляване на последиците от засягане на конституционни права (Вж. Препоръка № R (84) 15
на Комитета на министрите към Съвета на
Европа относно отговорността на държавата).
Фундаменталното значение на този институт
като способ за възстановяване на правната
справедливост предполага законодателят да
създаде благоприятна почва за поставянето
му в ход при увреждане от незаконосъобразна
дейност на администрацията. Вместо това
оспорената разпоредба стеснява значително
пространството, върху което се разполага
отговорността на държавата за вреди, и по
този начин отдалечава основните права от
конституционната им същност на проводник
на субективни права в публичното право.
В решението се посочва, че „никоя друга
власт не може да попречи на законодателя да
променя, отменя или изменя закони, с които
да регулира обществените отношения“. Но
нормотворческата компетентност на парламента не бива да се противопоставя на основни конституционни права. Пълноценната
им реализация трябва да бъде смисъл и цел
на всеки закон. Разпоредбата на чл. 192а, изр.
второ АПК е отстъпление от конституционния разум на законовата регулация в сферата
на основните права, а именно: приеманите
закони да правят възможна тяхната изява, а
не да ги изпразват от съдържание.
Макар в случая количественият критерий
да не е решаващ, за пълнота следва да се
посочи, че потърпевши от възприетото разрешение са широк кръг граждани и юридически
лица, претърпели вреди от прилагането на
подзаконови нормативни актове. С подобно
отношение към основното право на обезвреда по чл. 7 от Конституцията законодателят
не откликва подобаващо на потребността за
повече правна справедливост.
Конституционни съдии:
Таня Райковска
Атанас Семов
3214

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
в размер 20 770 000 лв. за държавната субси-
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дия за 2019 г. по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона
за вероизповеданията, както следва:
1. за източноправославното вероизповедание – 15 000 000 лв., остатък от държавната
субсидия за 2019 г.;
2 . з а м ю с ю л м а н с ко т о в е р о и з п о в ед ание – 5 770 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет и чрез преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 19, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за вероизповеданията
(обн., ДВ, бр. 108 от 2018 г.; изм., бр. 29 от
2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 24
април 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 208 350 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за първото тримесечие на 2019 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет, бюджетна
програма „Други дейности и услуги“, за 2019 г.
в общ размер 2 935 000 лв., в т.ч. за персонал
1 270 500 лв. във връзка със създаването на
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. със сумата 1 664 500 лв.
(3) Увеличава целевите текущи и капиталови разходи в областта на електронното
управление и за използваните информационни
и комуникационни технологии по чл. 55, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
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България за 2019 г. на Министерския съвет
с общо 388 200 лв., в т.ч. текущи разходи
48 400 лв. и капиталови разходи 339 800 лв.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на намаляване на разходите
в общ размер 205 000 лв., в т.ч. за персонал
185 000 лв., по бюджетите на бюджетните
организации по чл. 2, т. 2 и чл. 3, т. 2 и на
бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет за 2019 г. по чл. 2, т. 1 и чл. 3,
т. 1 в общ размер 205 000 лв.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2019 г. –
2 730 000 лв.
Чл. 2. На Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за
2019 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на МРРБ с централния бюджет в размер
165 000 лв.;
2. разходите по бюд жета на МРРБ по
„Политика за поддържане, модернизация и
изграждане на техническата инфраструктура,
свързана с подобряване на транспортната
достъпност и интегрираното управление на
водните ресу рси и геозащита“, бюджетна
програма „Рехабилитация и изграждане на
пътна инфраструктура“, в размер 165 000 лв.,
в т. ч. за персонал 150 000 лв.;
3. показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г. със сумата 15 000 лв.
Чл. 3. На Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) за 2019 г. се намаляват:
1. бюджетното взаимоотношение на бюджета на МТИТС с централния бюджет в
размер 40 000 лв.;
2. разходите по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и
психологическа експертиза“ по бюджета на
МТИТС за 2019 г., в размер 40 000 лв., в т.ч.
за персонал 35 000 лв.;
3. показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г. със сумата 5000 лв.
Чл. 4. (1) Главният секретар на Министерския съвет, министърът на регионалното
развитие и благоустройството и министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 77, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
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за 2019 г. и Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1 – 3.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 24
април 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 385 на Министерския съвет от 2015 г. за
дейността на Централния орган за покупки
за нуждите на органите на изпълнителната
власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 34 и 74 от 2016 г. и бр. 26 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „ж“ се отменя.
2. В т. 2 буква „д“ се отменя.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителите по ал. 1 могат да възлагат договори въз основа на централизираните рамкови споразумения, сключвани от
ЦОП, и за нуждите на второстепенните си
разпоредители с бюджет.“
3. В ал. 3 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и
4“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 и 2“, а думата
„индивидуални“, думите „чл. 6“ и запетаята
след тях се заличават.
4. В ал. 4 думите „по чл. 4“, запетаята след
тях и думата „индивидуални“ се заличават.
5. В ал. 5 думите „по чл. 4“ и запетаята
след тях се заличават, а думите „за която законът изисква сключване на писмен договор“
и запетаята пред тях се заменят с „по чл. 20,
ал. 4 от ЗОП“.
6. В ал. 6 думите „по чл. 4“ и запетаята
след тях се заличават.
7. В ал. 7 думата „индивидуални“ се заличава, думите „потенциалните изпълнители“
се заменят с „изпълнителите“ и се създава
изречение трето: „Когато потребностите на
възложител превишават размера на подадената
заявка, възложителят съгласува с ЦОП прогнозната стойност на процедурата по чл. 82,
ал. 3 от ЗОП преди стартирането є.“
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§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „малки състезателни процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82,
ал. 3 от ЗОП“, а думите „потенциалните
изпълнители“ се заменят с „изпълнителите“;
б) в т. 6 думите „малки състезателни процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82,
ал. 3 от ЗОП“;
в) в т. 7:
аа) в буква „а“ думите „в срока за публикуването им в регистъра на Агенцията
по обществени поръчки“ се заменят с „в
30-дневен срок от сключването, изменянето,
изпълнението или прекратяването им“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) уведомление за прекратените процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП за сключване на
договор за обществена поръчка въз основа
на рамково споразумение, в седемдневен
срок от влизането в сила на решението за
прекратяване;“
вв) в буква „в“ цифрата „4“ се заменя със „7“.
2. Алинеи 2 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2
и 4“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2
в договорите с предмета по чл. 3, сключвани
от тях за периодите, в които няма действащи
рамкови споразумения, осигуряват възможност тези договори да бъдат прекратени при
сключването на договор със същия предмет
въз основа на рамково споразумение. Когато
условията в рамковото споразумение на ЦОП
са по-благоприятни от тези по действащия
им договор, възложителите по чл. 4, ал. 1
сключват договор въз основа на рамковото
споразумение, след което прекратяват действащия си договор. Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия,
възложителите по чл. 4, ал. 1 имат право да
запазят действащия си договор, ако преценят,
че не могат да договорят по-изгодни условия
въз основа на рамковото споразумение.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Системата за електронно възлагане на
обществени поръчки представлява регистър
на подадените оферти и на информацията и
кореспонденцията, свързана с подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане на
рамкови споразумения и на договори въз основа на тях. Документооборотът посредством
СЕВОП се урежда във вътрешни правила.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При изпълнение на задълженията си
по постановлението възложителите по чл. 4,
ал. 1 използват електронната платформа за

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

възлагане на обществени поръчки, чрез която
е проведена централизираната процедура за
сключване на рамково споразумение.“
3. В ал. 4 думите „малки състезателни
процедури“ се заменят с „процедури по чл. 82,
ал. 3 от ЗОП“.
§ 6. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. Държавна агенция „Електронно управление“.“
2. Точка 26 се отменя.
3. Точка 27 се изменя така:
„27. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“
4. В т. 31 думите „и неговата администрация“ се заличават.
5. Точки 34, 51, 54 и 56 се отменят.
6. Създават се т. 58 – 72:
„58. Регионални здравни инспекции
59. Център за асистирана репродукция
60. Национален център по заразни и паразитни болести
61. Национален център по наркомании
62. Национален център по обществено
здраве и анализи
63. Национален център по радиобиология
и радиационна защита
64. Национална експертна лекарска комисия
65. Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“
66. Национален осигурителен институт
67. Национален статистически институт
68. Министерство на вътрешните работи,
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“
69. Агенция за ядрено регулиране
70. Държавна комисия по сигурността на
информацията
71. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
72. Главна дирекция „Охрана“.
§ 7. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 3
№
по
ред

Наименование

1. Комисия за защита на личните данни
2. Комисия за енергийно и водно регулиране
3. Комисия за регулиране на съобщенията
4. Комисия за финансов надзор
5. Съвет за електронни медии
6. Комисия за защита на конкуренцията
7. Държавна агенция „Национална сигурност“
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Наименование

8. Сметна палата
9. Центрове за спешна медицинска помощ
10.

Национален център и районни центрове по
трансфузионна хематология

11. Национална здравноосигурителна каса

“
§ 8. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 9. В срок три месеца от влизането в
сила на постановлението възложителите по
т. 58 – 72 от приложение № 1 предприемат
необходимите правни и организационни мерки
за регистрацията на ръководените от тях администрации в СЕВОП и привеждат вътрешните си правила за възлагане на обществени
поръчки в съответствие с разпоредбите на
това постановление.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за приемане на Наредба за критериите за
определяне на университетски болници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за критериите за определяне на университетски
болници.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за критериите за определяне на универси
тетски болници
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят лечебните
заведения или техните клиники, или отделения,
за да придобият правата на университетски
болници/клиники или отделения.
(2) Университетските болници могат да
бъдат многопрофилни или специализирани
болници, в които се осъществяват дейности
по всяко от следните направления:
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1. клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина,
и/или фармация;
2. клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление
„Здравни грижи“;
3. след д и п лом но обу чен ие на лекари,
лекари по дентална медицина, фармацевти,
специалисти по здравни грижи.
Чл. 2. (1) За да бъде определена за университетска, многопрофилната болница по чл. 1,
ал. 2 трябва да отговаря на следните критерии:
1. да е получила одобрение от министъра
на здравеопазването по чл. 90, ал. 2 от Закона
за лечебните заведения;
2. да има сключен договор с висше училище
за обучение на студенти от професионални
направления „Медицина“ и/или „Дентална
медицина“, и/или „Фармация“ и „Здравни
грижи“ и специализанти в системата на здравеопазването;
3. броят на лекарите, заемащи академична
длъжност, да съставлява най-малко 10 на сто
от лекарите, заемащи длъжност по трудово
правоотношение в болницата;
4. лекарите, заемащи академичната длъжност „доцент“ или „професор“, работещи в
болницата, да са най-малко 10 на сто от лекарите, заемащи академична длъжност;
5. най-малко 20 на сто от студентите,
обучаващи се във висшето училище по специалностите от регулираните професии от
професионални направления „Медицина“,
„Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни
грижи“, през последните две години да са
провеждали практическата си подготовка в
болницата;
6. най-малко 10 на сто от лекарск ите
длъжности в структурите на болницата по
специалностите, за които е получила одобрение
да обучава специализанти, да са за лекариспециализанти, разпределени в съответните
клиники и/или отделения;
7. най-малко пет докторанти да провеждат
обучението и изследователската си дейност
в болницата.
(2) За да бъде определена за университетска, специализираната болница по чл. 1, ал. 2
трябва да отговаря на следните критерии:
1. критериите по ал. 1, т. 1 – 4 и 6;
2. най-малко 20 на сто от студентите, обучаващи се във висшето училище по специалностите от регулираните професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална
медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“,
през последните две години да са провеждали
в болницата практическата си подготовка
по учебната дисциплина (специалността), по
която е специализирана болницата;
3. най-малко двама докторанти да провеждат обучението и изследователската си
дейност в болницата.
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Чл. 3. (1) За да бъдат определени за университетски, клиниките или отделенията трябва
да отговарят на следните критерии:
1. в клиниката или отделението да има
най-малко двама лекари, заемащи академична
длъжност, като най-малко единият от тях да
заема академичната длъжност „доцент“ или
„професор“;
2. най-малко 20 на сто от студентите,
обучаващи се във висшето училище по специалностите от регулираните професии от
професионални направления „Медицина“,
„Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни
грижи“, през последните две години да са
провеждали в клиниката/отделението практическата си подготовка по задължителната
учебна дисциплина, по която е профилирана
клиниката/отделението;
3. най-малко 10 на сто от лекарските длъжности в клиниката/отделението, но не помалко от една, да са за лекари-специализанти;
4. най-малко един докторант да провежда
обучението и изследователската си дейност
в клиниката/отделението.
(2) Лечебното заведение, в чиято структура са клиниките или отделенията по ал. 1,
трябва да отговаря на критериите по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 90, ал. 9 от Закона за
лечебните заведения.
3323

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуря
ващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8
от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния
административен съд от 2001 г. – бр. 52 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91
от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от
2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния
административен съд от 2013 г. – бр. 94 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40
от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „лицата по чл. 4, ал. 3,
т. 1 – 4“ се заменят със „самоосигуряващите
се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4“ и след
думите „неперсонифицирани дружества“ се
поставя запетая и се добавя „лица, които се
облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица“ и се поставя запетая.
2. В ал. 5, т. 1 думите „експерт-счетоводители; лицензирани оценители“ се заменят с
„дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Едноличните търговци,
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и лицата, упражняващи
свободна професия или занаятчийска дейност
на основание на регистрация“ и запетаята
след тях се заменят със „Самоосигуряващите
се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса
за социално осигуряване“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „дете от 2- до 5-годишна
възраст“ се заменят с „дете до 5-годишна
възраст“.
2. В ал. 4 думите „дете от 2- до 5-годишна
възраст“ се заменят с „дете до 5-годишна
възраст“.
§ 4. В чл. 20, ал. 4 думите „се внасят“ се
заменят със „се удържат и внасят“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националния статистически
институт за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически
институт за 2019 г. в размер 1 366 000 лв., в
т. ч. 109 000 лв. по показател „Персонал“, за
ресурсно осигуряване изпълнението на Закона
за преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
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Чл. 2. Със сумата в размер 1 257 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 33, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Председателят на Националния статистически институт да извърши съответните
промени по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г. и
чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Националния
статистически институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. за непредви
дени и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
общо в размер 33 123 981 лв., разпределени,
както следва:
1. Разходи по бюджета на Министерския
съвет общо в размер 2 130 384 лв., от които:
а) на областния управител на област Велико
Търново за Етап Іа „Почистване на речното
корито на р. Янтра от км 0+278 (НК2) до км
0+555,81 (КК3)“ – 519 776 лв.;
б) на областния управител на област Доб
рич за почистване на коритото на р. Батова
в участъка от кръстовището на главен път

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

Е-87, І-9 с ІІІ-902 (бензиностанция „Бултрак“)
до Черно море, от км 0+630 до км 3+945 –
321 885 лв.;
в) на областния управител на област Пазарджик, както следва:
аа) за възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десния бряг на
р. Марица срещу устието на р. Тополница, за
защита на сондажите на вододайната зона на
гр. Пазарджик, частично – 360 000 лв.;
бб) за осигуряване на проводимост на
речните легла в област Пазарджик извън урбанизираните територии съгласно Програма
за планово почистване за 2017 – 2022 г. – за
р. Мътница в землището на с. Дорково и
р. Стара река в землището на гр. Ракитово – 37 860 лв.;
г) на областния управител на област Разград за почистване от храстовидна и дървесна
растителност на коритата на р. Топчийска,
р. Съзлъка и р. Крапинец, в участъци извън
урбанизираната територия – 49 000 лв.;
д) на областния управител на област Смолян, както следва:
аа) за осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на
р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на Златоград,
І етап – 177 087 лв.;
бб) за разплащане на непредвидени разходи
за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено
положение – 17 137 лв.;
вв) за финансиране изготвянето на работни проекти за превантивни дейности в
изпълнение на задълженията на областния
управител по чл. 140, ал. 5 и 6 от Закона за
водите – 53 900 лв.;
е) на областния управител на област Стара
Загора за аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното
корито на р. Тунджа при с. Зимница, община
Мъглиж – 593 739 лв.
2. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи общо в размер
134 170 лв., от които:
а) за възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структурите на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ за овладяване на извънредни ситуации – 84 750 лв., в т.ч. 43 693 лв. за
„Персонал“;
б) за организиране и провеждане на XVII
Национално ученическо състезание „Защита
при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2019 г.“ – 18 790 лв.;
в) за организиране и провеждане на юбилейните XX Републикански състезания на
младежките противопожарни отряди „Млад
огнеборец“ – 2019 г. – 30 630 лв.
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3. Разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната за
периода септември – декември 2018 г., общо
в размер 11 561 лв., от които:
а) за М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната –
10 528 лв., в т.ч. 3252 лв. за „Персонал“ и
7276 лв. за „Издръжка“;
б) трансфер за Национален военен университет „Васил Левски“ – 1033 лв., в т.ч. 161 лв.
за „Персонал“ и 872 лв. за „Издръжка“.
4. Разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията общо в размер 1 293 088 лв.,
от които:
а) за възстановяване на нанесени щети от
км 3+202 до км 3+209 в междугарието Царева
ливада – Габрово – 37 222 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи за
аварийно-укрепителни работи за осигуряване
безопасността на железния път и движението
на жп возила от км 47+610 до км 47+630 и
от км 47+780 до км 47+815 в междугарието
Велинград – Цветино – 30 129 лв.;
в) за разплащане на непредвидени разходи
за аварийно обрушване и обезопасяване на
скален откос от км 12+250 до км 12+350 в
междугарието Варвара – Долен – 25 737 лв.;
г) за изграждане на укрепителни съоръжения от км 5+650 до км 6+140 по левия откос
на железния път в междугарието Захарна
фабрика – Горна баня, по пета жп линия
София – Кулата, ІІ етап – 1 200 000 лв.
5. Трансфер по бюджета на Община Гоце
Делчев общо в размер 601 440 лв., от които:
а) за изграждане на подпорна стена на
ул. Неофит Бозвели при о.т. 765 и о.т. 767,
гр. Гоце Делчев – 325 264 лв.;
б) за укрепване на подпорни стени на улица
с о.т. 61 до о.т. 63 между кв. 22 и 24, от о.т. 30
до о.т. 60, кв. 3, с. Делчево – 276 176 лв.
6. Трансфер по бюджета на Община Кресна за укрепване на бряг на р. Струма чрез
възстановяване на подпорна стена в ПИ
№ 005001, местността Завоя, землището на
гр. Кресна – 390 203 лв.
7. Трансфер по бюджета на Община Сандански за подпорна стена в имот № 109001,
землището на с. Кърналово (път ІV клас) вляво при км 3+000 от общински път BLG1246/
ІІІ-109/ – Мелник – Рожен – Любовище – Кашина – 734 306 лв.
8. Трансфер по бюджета на Община Сатовча за аварийно укрепване на свлачище
на общински път BGL 22-74 (ІІІ-197 Сатовча – Доспат) – Осина, с. Осина – 717 465 лв.
9. Трансфер по бюджета на Община Струмяни за повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията
на с. Микрево, I етап – 287 122 лв.
10. Трансфер по бюджета на Община Бургас
общо в размер 1 020 409 лв., от които:
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а) за аварийно възстановяване на откос от
км 232+769 до км 232+889, ляво платно, на
път І-9 Варна – Бургас – 273 809 лв.;
б) за аварийно възстановяване на земна обходна отводнителна канавка в кв. 63
в участък на ул. Черно море и ул. Георги
Казаков (Даскала), кв. Сарафово, гр. Бургас – 63 270 лв.;
в) за изграждане на защитни съоръжения
за предотвратяване на наводненията в кв. Сарафово, гр. Бургас – 683 330 лв.
11. Трансфер по бюд жета на Общ ина
Несебър за аварийно частично укрепване
на ПИ 61056.501.497 и ПИ 61056.501.526,
с. Равда – 179 491 лв.
12. Трансфер по бюджета на Община Руен
за укрепване на свлачище на общински път
BGS 2180 за с. Заимчево в регулационните
граници на с. Снежа, рег. № BGS 18.67725-01 –
744 226 лв.
13. Трансфер по бюджета на Община Белослав за аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на
пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав – 207 911 лв.
14. Трансфер по бюджета на Община Бяла
(област Варна) за укрепване на местността
Шергурна, гр. Бяла, частично – 600 000 лв.
15. Трансфер по бюджета на Община Дългопол за ревизия и възстановителни работи
на западно дере, облицовка на централно
дере – от центъра до ул. Маршал Толбухин,
ревизия и възстановителни работи на централно дере, по открит отводнителен канал – от
жп прелез до заустването му в р. Камчия,
гр. Дългопол – 457 940 лв.
16. Трансфер по бюджета на Община Велико
Търново общо в размер 2 118 131 лв., от които:
а) за възстановяване на общински път
VTR2026 (път І-4 Севлиево – Велико Търн о в о) – с. Лед е н и к – с. Ше м ш е в о (G A B
3110) – 269 262 лв.;
б) за възстановяване на общински път
VTR 1006 (път І-4 Севлиево – Велико Търново) – депо за строителни отпадъци – с. Леденик – 279 568 лв.;
в) за възстановяване на ул. Климент Охридски (път ІІІ-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св.
Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново,
частично – 600 000 лв.;
г) за трайно възстановяване на каменния
мост над р. Белица, гр. Дебелец – 224 988 лв.;
д) за възстановяване на мост над р. Белица на общински път VTR 1010 „/І-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – Велико Търново,
к в. Чо л а ковц и , у л. С а н С т е фа но“ (GA B
3110) – 324 429 лв.;
е) за възстановяване на църковен храм „Св.
Архангел Михаил“, кв. Чолаковци, гр. Велико
Търново – 17 145 лв.;
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ж) за възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път ІІІ-303) Керека – граница общини (Дряново – В. Търново) – Шемшево – Велико Търново, в участъка между
новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико
Търново – 202 739 лв.;
з) з а в ъ з с т а н о в я в а н е н а о б щ и н с к и
п ът V T R12 02/ І І І- 4 05/ Па в л и кен и – Дъ с 
кот – Паскалевец – граница на общини (Павликени – Велико Търново) – (V TR1012) в
участъка от км 19+000 до км 22+400, частично – 200 000 лв.
17. Трансфер по бюджета на Община Горна
Оряховица за ремонт на покрива на МБАЛ „Св.
Иван Рилски – Горна Оряховица“ – ЕООД,
гр. Горна Оряховица, частично – 580 000 лв.
18. Трансфер по бюджета на Община Златарица за възстановяване на инфраструктурата
и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при
км 10+700, с. Долно Шивачево – 100 891 лв.
19. Трансфер по бюджета на Община Свищов за възстановяване на подпорна стена на
ул. Екзарх Антим І зад ПИ с идентификатор
65766.701.2464 по кадастралната карта на
гр. Свищов – 67 138 лв.
20. Трансфер по бюджета на Община Враца,
общо в размер 120 365 лв., за възстановителни
работи в с. Лиляче, от които:
а) за възстановяване на тръбен водосток
∅ 600 по ул. Река Лева – 11 648 лв.;
б) за уширяване и продълбочаване на
дере – 12 177 лв.;
в) за възстановяване на тръбен водосток
∅ 200 по ул. Скът – 13 439 лв.;
г) за възстановяване на тръбен водосток
∅ 1000 по ул. Г. Димитров – 31 728 лв.;
д) за укрепване на 2 бр. тръбни водостоци
∅ 1000 по ул. Стефан Караджа и тръбен водосток ∅ 600 по ул. Тракия – 51 373 лв.
21. Трансфер по бюджета на Община Мизия
общо в размер 56 403 лв., от които:
а) за изземване, натоварване, транспорт
и обезвреждане на опасни за живота и здравето на хората и околната среда химични
вещества, намиращи се на територията на
бивш Комбинат за целулоза и хартия, гр. Мизия – 33 600 лв.;
б) за разплащане на аварийно-ремонтни
дейности по възстановяване на нафтова горелка за водогреен котел в ОДЗ „Незабравка“,
гр. Мизия – 1590 лв.;
в) за аварийно-ремонтни дейности по възстановяване на парна инсталация в административна сграда на Община Мизия – 21 213 лв.
22. Трансфер по бюджета на Община Ардино за изграждане на мост на р. Коджадере
на път към с. Хромица – 170 000 лв.
23. Трансфер по бюд жета на Общ ина
Момчилград за брегоукрепване на централно
градско дере, Момчилград, от профил 14 до
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профил 45, I етап от обект „Брегоукрепване
на централно градско дере, Момчилград“,
частично – 600 000 лв.
24. Трансфер по бюджета на Община Бобов
дол за аварийно възстановявяне на участък от
ул. Станке Димитров между о.т. 48 и о.т. 49,
с. Мламолово – 425 839 лв.
25. Трансфер по бюджета на Община Сапарева баня за почистване на дере „Асаница“,
укрепване на ул. Асаница и ремонт на ул. Рила,
с. Ресилово – 104 987 лв.
26. Трансфер по бюджета на Община Априлци за възстановяване на плочест водосток
над р. Сенковчица и на улична настилка в
гр. Априлци, кв. „Острец“ – 52 284 лв.
27. Трансфер по бюджета на Община Ловеч за възстановяване на ул. С. Румянцев,
ул. Незабравка, ул. Петко Войвода, ул. Под
липите и ул. Трифон Кунев, с. Соколово –
278 036 лв.
28. Трансфер по бюджета на Община Тетевен в общ размер 524 548 лв., от които:
а) за въ зс та новя ва не на извършен и т е
разходи за разчистване на наноси от отвод
нително съоръжение (канал) към водосток
на третокласен път ІІІ-358, намиращ се в
гр. Тетевен, кв. „Полатен“, източно от кв. 183
и 207 по регулационния план на ул. 9 май
№ 1 – 4 972 лв.;
б) за възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р. Градежница и възстановяване
на техническата инфраструктура в с. Глогово
и с. Гра деж ница – подобек т Гра деж ница,
участък 5 – ул. В. Левски, от км 0+000 до км
0+041,90 – 48 570 лв.;
в) за възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р. Градежница и възстановяване
на техническата инфраструктура в с. Глогово
и с. Гра деж ница – подобек т Гра деж ница,
участък 1.1 – ул. Люляк, от км 0+000 до км
0+096 – 74 384 лв.;
г) за възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р. Градежница и възстановяване на
техническата инфраструктура в с. Глогово и
с. Градежница – подобект Градежница, участък 4 – ул. Ал. Стамболийски, от км 0+000
до км 0+141 – 83 751 лв.;
д) за възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на р. Градежница и възстановяване на
техническата инфраструктура в с. Глогово и
с. Градежница – подобект Глогово, участък 2 –
312 871 лв.
29. Тра нсфер по бюд жета на Общ ина
Угърчин за възстановяване на улици и отвод
нителни съоръжения в с. Кирчево и с. Катунец – 150 000 лв.
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30. Трансфер по бюджета на Община Георги Дамяново общо в размер 566 787 лв.,
за възстановителни работи в с. Копиловци,
от които:
а) за изграж дане на подпорна стена в
кв. 28 – 163 773 лв.;
б) за изграждане на подпорна стена в кв. 47
и 45 – 255 238 лв.;
в) за изграж дане на подпорна стена в
кв. 12 – 77 496 лв.;
г) за изграж дане на подпорна стена в
кв. 20 – 70 280 лв.
31. Трансфер по бюджета на Община Медковец за аварийно-възстановителни работи на
бързотока на преливник на яз. „Дере Сливовик“, с. Сливовик – 281 000 лв.
32. Трансфер по бюджета на Община Монтана общо в размер 505 467 лв., от които:
а) за неотложни възстановителни работи, почистване на коритото на р. Вировска,
с. Габровница – 161 817 лв.;
б) за аварийно-възстановителен ремонт на
яз. „Липенска река“, с. Липен – 343 650 лв.
33. Трансфер по бюджета на Община Белово
общо в размер 817 157 лв., от които:
а) за превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията по коритото
на р. Яденица чрез корекция, укрепване и
доизграждане на подпорни стени в с. Голямо Белово и гр. Белово, II етап, частично – 600 000 лв.;
б) за аварийно укрепване на ляв устой на
мост за „Дунева махала“, с. Момина клисура – 217 157 лв.
34. Трансфер по бюджета на Община Панагюрище за възстановяване на магистрален
водопровод в местността „Поленак“, в района
на яз. „Газян“, с. Бъта – 311 998 лв.
35. Трансфер по бюджета на Община Перник
за ремонт и реконструкция на пътен надлез
на ул. Иван Вазов, гр. Перник, над републикански път І-6 (София – Радомир) и жп линия
София – Радомир, частично – 600 000 лв.
36. Трансфер по бюд жета на Общ ина
Радомир за осигуряване на проводимост и
укрепващи мероприятия на леглото на р. Диканска, преминаваща през урегулираната част
на с. Долна Диканя – 309 479 лв.
37. Трансфер по бюджета на Община Белене за ремонт на сградата на СУ „Димчо
Дебелянов“, гр. Белене, II етап – 340 000 лв.
38. Трансфер по бюджета на Община Долна
Митрополия за възстановяване на ул. Вит,
с. Подем, и изграждане на система за предпазване от дъждовните води – 610 791 лв.
39. Трансфер по бюджета на Община Левски
за ремонт на покривна конструкция на кухненски блок на сградата на Социален патронаж,
УПИ ІІІ-2772, кв. 17, гр. Левски – 32 356 лв.
40. Трансфер по бюджета на Община Плевен
за укрепване на свлачище с идентификационен
№ PVN 24.06999.01 и укрепване на свлачище
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с идентификационен № PVN 24.06999.02 – Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен, частично – 600 000 лв.
41. Тра нсфер по бюд жета на Общ ина
Пордим за почистване на коритото на дере
(р. Пелишатска бара), с. Каменец – 198 358 лв.
42. Трансфер по бюджета на Община Карлово за аварийно почистване на коритото на
р. Кюп дере и изграждане на стоманобетоново
корито на реката пред и след мост между о.т. 26
и о.т. 27 по плана на с. Певците – 346 602 лв.
43. Трансфер по бюджета на Община Куклен
за аварийно възстановяване на свалчищни
участъци от общински път (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км
10+930 – 385 342 лв.
44. Трансфер по бюджета на Община Лъки
общо в размер 909 777 лв., от които:
а) за подпорна стена за у крепване на
у л . П р е с п а м е ж д у о.т. 2 9 2 и о.т. 2 9 4 ,
гр. Лъки – 246 223 лв.;
б) за възстановяване на подпорна стена и
водосток за укрепване на улица между ПИ
№ 62 и ПИ № 69, с. Дряново – 663 554 лв.
45. Трансфер по бюджета на Община Перущица за изграждане на подпорна стена по
коритото на р. Перущинска (Стара) в зоната
от северния край на УПИ І – зеленина, до
УПИ VІІ-1146 включително кв. 89 по регулационния план на гр. Перущица – 361 017 лв.
46. Трансфер по бюд жета на Общ ина
Лозница за укрепване на свлачище в с. Манастирци – 270 728 лв.
47. Трансфер по бюджета на Община Иваново в общ размер 206 840 лв., от които:
а) за възстановяване проводимостта на
отводнителен канал (дере) в регулацията на
с. Мечка – 87 103 лв.;
б) за възстановяване проводимостта на
отводнителен канал (дере) в регулацията на
с. Тръстеник – 119 737 лв.
48. Трансфер по бюджета на Община Ценово за укрепване на свлачище на ул. Генерал
Радецки, с. Караманово – 548 985 лв.
49. Трансфер по бюджета на Община Котел
за аварийно възстановяване на подпорни стени
на р. Черна в с. Тича, частично – 407 000 лв.
50. Трансфер по бюджета на Община Сливен
за възстановяване на разходи за неотложен
ремонт на покрива на сграда – здравна служба,
с. Крушаре – 39 851 лв.
51. Трансфер по бюджета на Община Баните за възстановяване и укрепителни работи
по ул. Шести септември, ул. Л. Димитрова и
ул. Хан Аспарух – с. Баните, път за с. Долна
Дрянка, от км 0+000 до км 0+600, и имот
пл. № 193 по плана на с. Вишнево – 65 966 лв.
52. Трансфер по бюджета на Община Девин
за изграждане на подпорна стена на ул. Мурсалица между о.т. 1142 и о.т. 1164, по ЗРП на
кв. „Настан“, гр. Девин – 353 550 лв.
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53. Трансфер по бюджета на Община Доспат
общо в размер 179 039 лв., от които:
а) за възстановяване на подпорна стена
над улица между о.т. 319 и о.т. 322, кв. 27,
с. Змейца – 49 945 лв.;
б) за възстановяване на подпорна стена
за укрепване на скат над ул. Люляк, кв. 29,
гр. Доспат – 129 094 лв.
54. Трансфер по бюджета на Община Златоград за изграждане на тръбен водосток ∅ 200
по ул. Миньорска, с. Ерма река – 241 523 лв.
55. Трансфер по бюджета на Община Мадан
за възстановяване на неотложни аварийно-възстановителни работи по осигуряване на нормална проходимост на засегнатите пътища и
улици на територията на общината – 57 790 лв.
56. Трансфер по бюджета на Община Неделино за аварийно възстановяване на терен под
жилищна сграда в с. Еленка чрез изграждане
на подпорна стена – 102 039 лв.
57. Трансфер по бюджета на Община Рудозем за разплащане на разходи за почистване
и възстановяване на пътната мрежа на територията на общината – 154 342 лв.
58. Трансфер по бюджета на Община Смолян общо в размер 1 492 264 лв., от които:
а) за възстановяване на непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено
положение в с. Широка лъка, с. Еленска и
гр. Смолян – 129 849 лв.;
б) за възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи по
възстановяване на общинската инфраструктура на територията на общината – 249 423 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийни работи на подпорна стена на ул. Момина
вода и ул. Шипка, с. Момчиловци – 2372 лв.;
г) за аварийно укрепване и възстановяване
на ул. Елица, с. Момчиловци – 460 620 лв.;
д) за възстановяване на разходи за ликвидиране на последиците от бедствено положение
през юни 2018 г. на територията на общината,
частично – 390 000 лв.;
е) за възстановяване на разходи за ликвидиране последиците от бедствено положение
през януари 2019 г. на територията на общината, частично – 260 000 лв.
59. Трансфер по бюджета на Община Чепеларе общо в размер 592 366 лв., от които:
а) за укрепване на улица в с. Острица –
154 366 лв.;
б) за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при
възникнала бедствена ситуация по високите
части на територията на общината през януари
2019 г. – 69 000 лв.;
в) за укрепване на срутищен участък на път
SML 1314 (II-86 Хвойна – Чепеларе) – местността „Чудни мостове“ при км 8+750, с. Забърдо, частично – 369 000 лв.
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60. Трансфер по бюджета на Столичната
община общо в размер 1 269 983 лв., от които:
а) за поддържане откосите на язовирните
стени и осигуряване проводимостта на водата
при висока вълна на разстояние 500 м след
стените на язовирите – общинска собственост – 69 983 лв.;
б) за превантивни мерки с цел недопускане на кризисни ситуации, предизвикани
от намалена проводимост на речните корита
на територията на Столичната община през
2019 г. – 1 200 000 лв.
61. Трансфер по бюджета на Община Гурково за изграждане на мост при км 3+165 на
път SZR 2101 (ІІІ-7007) Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп, реконструкция на
подходите към моста, корекция и почистване
на речното корито на р. Гарвашница, в землището на с. Димовци – 545 807 лв.
62. Трансфер по бюджета на Община Етрополе общо в размер 777 341 лв., от които:
а) за възстановяване и укрепване устоите на бетонов мост в местността „Оселна“,
с. Брусен – 71 712 лв.;
б) за въ зс та новя ва не и наси п ва не на
местен път и 4 водостока за местностите
Бобоще, Палушка и Нейков дол, с. Брусен –
191 700 лв.;
в) за възстановяване и корекция на речното
корито на р. Вранещица, кв. „Вранещица“,
гр. Етрополе – 110 376 лв.;
г) за проучване и проектиране на корекция
на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе,
в определени участъци, в т.ч. І подучастък с
дължина 47,50 м от о.т. 434 до 2,3 м преди
ПРОФИЛ 35 на І участък – 229 113 лв.;
д) за възстановяване на проходимостта на
4 водостока и канавки на местен път до местността „Горунака“, гр. Етрополе – 35 120 лв.;
е) за възстановяване, корекция на речното
крито и почистване на р. Равна, в урбанизираната територия на с. Бойковец – 139 320 лв.
63. Трансфер по бюджета на Община Ихтиман общо в размер 368 917 лв., от които:
а) за укрепване на мост над р. Мътивир на
бул. Димитър Попов, свързващ гр. Ихтиман
с жп гара Ихтиман – 34 118 лв.;
б) з а не о т лож н и и в ъ з с т а нови т е л н и
работи по инфраст ру кт у рата на общината – 212 651 лв.;
в) за основен ремонт и профилактика на канализационна, дъждоприемна и дъждопреливна система към р. Мътивир по бул. Димитър
Попов, ул. Софроний Врачански, ул. Шипка и
ул. Йордан Попов, гр. Ихтиман – 59 880 лв.;
г) за възстановяване на разходи за гасене
на пожар в района на сметище за битови
отпадъци в местността „Садината“, гр. Ихтиман – 62 268 лв.
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64. Трансфер по бюджета на Община Копривщица за ремонтни работи на водопровод
от връх „Св. Илия“ до 200 м 3 резервоар,
гр. Копривщица – 76 364 лв.
65. Трансфер по бюджета на Община Костинброд за възстановяване на разходите за
неотложни аварийно-възстановителни работи
за почистване леглото на р. Сливнишка и
увеличаване на проводимостта в участък от
моста при с. Петърч (гарата) на път SFO 2406
до вливането на реката в р. Блато – 110 556 лв.
66. Трансфер по бюджета на Община Правец
общо в размер 392 297 лв., от които:
а) за ремонтно-възстановителни работи по
въжен мост над р. Малък Искър, свързващ
с. Джурово с махала Утявец – 104 795 лв.;
б) за ремонтно-възстановителни работи
по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите Карадашица,
Костадиновец, Връбчовци, Лъга и К лената – 85 578 лв.;
в) за ремонтно-възстановителни работи по
общински път SFO 3478 /ІІІ-3009, Правец – п.к.
Етрополе/ Правешки манастир – 201 924 лв.
67. Трансфер по бюджета на Община Челопеч за аварийно-възстановителни работи
по корекция на участък от речното корито
на р. Воздол, с. Челопеч, І етап – 274 535 лв.
68. Трансфер по бюджета на Община Ивайловград общо в размер 936 716 лв., от които:
а) за възстановяване на разрушена дига
на р. Бяла край помпена станция за питейни
води – с. Меден бук, и почистване на речното
корито за осигуряване на проводимост при
високи води – 314 878 лв.;
б) за възстановяване на разрушени диги
на р. Бяла край с. Одринци и почистване на
речното корито за осигуряване на проводимост
при високи води – 621 838 лв.
69. Трансфер по бюджета на Община Любимец общо в размер 544 920 лв., от които:
а) за аварийно-възстановителни работи на
подпорна стена и отводнителна система на
улица в с. Белица – 55 000 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по
укрепване на мост в с. Белица – 19 959 лв.;
в) за аварийно-възстановителни работи,
корекция на коритото на дере „Вереня“ в
с. Малко градище – 148 338 лв.;
г) за аварийно-възстановителни работи по
възстановяване на подпорна стена и речно
корито на р. Селска, с. Малко градище –
199 884 лв.;
д) за аварийно-възстановителни работи
по участък от корито на р. Селска, с. Вълче
поле – бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка – 121 739 лв.
70. Трансфер по бюджета на Община Минерални бани за укрепване на част от бреговете
на р. Банска, преминаваща през с. Татарево,
в участъка от о.т. 39 до о.т. 69 – 238 682 лв.
71. Трансфер по бюджета на Община Кас
пичан общо в размер 173 561 лв., от които:
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а) за основен ремонт на покрива на сграда – Център за настаняване от семеен тип,
гр. Каспичан – 64 600 лв.;
б) за рехабилитация на мостово съоръжение
по ул. Осми март, гр. Плиска – 108 961 лв.
72. Трансфер по бюджета на Община Ямбол
за ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена
на разделително съоръжение на р. Тунджа,
гр. Ямбол, при км 31+200 – 667 550 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 5 – 72 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 в
размер 134 170 лв., в т.ч. 43 693 лв. по показател „Персонал“, да се увеличат разходите по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г. по „Политика в областта на
пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна
програма „Пожарна безопасност и защита на
населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата в размер 90 477 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3,
буква „а“ в размер 10 528 лв., в т.ч. 3252 лв. за
„Персонал“, да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
по „Политика в областта на отбранителните
способности“, бюджетна програма „Подготовка
и използване на въоръжените сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3, буква „а“
в размер 7276 лв. да се увеличат показателите
по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
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Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2019 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 7. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на вътрешните работи,
министърът на отбраната и министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
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ни, общински и частни училища през 2019 г.
съгласно приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2019 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.

за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм.
и доп, бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г.,
бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28
от 2016 г., бр. 22 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1:
а) в т. 2 думите „индивидуално на първо“
се заменят с „в индивидуален спорт на първо“, а след думите „балканско първенство“
се добавя „или индивидуално“;
б) в т. 4 след думата „първо“ се поставя
запетая и се добавя „второ или трето“.
2. В чл. 16:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. в индивидуален спорт на първо, второ
или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство или индивидуално на
първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;“
бб) в т. 4 след думата „първо“ се поставя
запетая и се добавя „второ или трето“;
б) създава се ал. 10:
„(10) При преместване на ученик с отпусната стипендия от едно училище в друго
стипендията се изплаща от училището, в
което се е обучавал ученикът, до размера
на получената от училището сума и след
установяване липсата на обстоятелствата
по ал. 7.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета
с Постановление № 298 на Министерския
съвет от 2003 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, т. 1 и т. 2, буква „а“,
който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държав-

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на отбраната, на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на главния секретар на Министерския съвет, на областния управител на област Велико Търново, на областния управител
на област Добрич, на областния управител на
област Пазарджик, на областния управител
на област Разград, на областния управител
на област Смолян, на областния управител
на област Стара Загора и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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1.

РАЗДЕЛ І. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
(НУРОЗДИД)
Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството
от НУРОЗДИД за:
на културата (МК) или ученик в частно училище, класиран
индивидуално през 2019 г. на първо, второ или трето място на
- Подпомагане за обучение в курсове по изкуства - майсторски национален или международен конкурс по Програмата.
класове, летни академии, пленери.
Ученик от държавно училище, финансирано чрез МК или от частно
училище, класиран
индивидуално от първо до трето място в
прогимназиална възрастова група/ състезателна група/ категория/
вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление на национален или
международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата.
Ученик от VIII до XII клас, до 18-годишна възраст, в държавно
училище, финансирано чрез МК или от частно училище, класиран
индивидуално от първо до трето място в съответната възрастова група/
състезателна група/ категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/
раздел/направление на национален или международен конкурс, включен
в Раздел I от Програмата.
Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне на
документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - служебна бележка
от организатора за включване в курс за обучение – майсторски клас,
лятна академия или пленер, справка от организатора за вида и
стойността на дейностите, както и документ за класиране.
Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД
Ученик от VIII до XII клас от държавно училище по изкуствата и
по културата, финансирано чрез МК или от общинско и частно
училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през
2019 г. на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата.
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
"Добрин Петков", орг. НУМТИ "Д.Петков" - Пловдив. Провежда възраст от трета възрастова група по цигулка/виола,

ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Приложение
към чл. 1
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виолончело/контрабас/арфа.
Ученик от IX до XI клас до 18-годишна възраст, първа и втора
възрастова група.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от трета възрастова група по народно пеене, кавал, гайда,
гъдулка, тамбура, акордеон.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от четвърта възрастова група по народно пеене, кавал, гайда,
гъдулка, тамбура, акордеон.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от четвърта възрастова група по народно пеене, кавал, гайда,
гъдулка, тамбура.
Национален детско-юношески конкурс "Орфеева дарба", орг.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
"Национален форум "Орфеева дарба" . Провежда се 6 - 14 април възраст, направление "Класическа музика“ - пиано, цигулка, медни
2019 г., София.
духови инструменти".
Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, орг. Ученик от VIII до XI клас, индивидуален изпълнител до 18- годишна
НГСЕИ – гр. Пловдив. Провежда се 22-23 март 2019 г., Пловдив. възраст от първа възрастова група.
Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НМУ „Л. Ученик от VIII - IX клас и от Х - ХІІ клас – две възрастови групи.
Пипков” – София. Провежда се на 22 март 2019 г., София.
Национален конкурс по теория и история на музиката, орг. НМУ Ученик от ІХ - Х клас – една възрастова група.
„Л.Пипков” – София. Провежда се 27 март - 13 април 2019 г.,
София
Национален конкурс „Проф. Парашкев Хаджиев”, орг.НМУ „Л.
Ученик от Х клас и от ХI - ХІІ клас – две възрастови групи.
Пипков” – София. Провежда се 15 март -17 май 2019 г., София.
Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф.Кутев”. възраст от четвърта възрастова група по народно пеене, кавал, гайда,
Провежда се на 1 април 2019 г., Котел.
гъдулка, тамбура.
Национален конкурс за танцьори „Златна гега”, орг. НУФИ
Ученик от VIII до XI клас до 18- годишна възраст, индивидуален
„Филип Кутев” – Котел. Провежда се на 20 април 2019 г., Котел. изпълнител от втора възрастова група.
Национален акордеонен конкурс “Танцуващи клавиши”, орг.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
Община Нови Пазар, НЧ ”Хр.Ботев”. Провежда се 18-20 април
възраст от трета и четвърта възрастова група.
2019 г., Нови Пазар.
Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура,
Ученик от VIII до XI клас до 18- годишна възраст от първа и втора
орг. НУИИ „Ил. Петров”, НХА. Провежда се 20-21 април 2019 г., възрастова група.

се 8-10 февруари 2019 г., Пловдив.
Национален конкурс за ученици акомпанятори, орг. НУИ
„П.Пипков“ – Плевен. Провежда се 15 март 2019 г., Плевен.
Национален фолклорен конкурс "Дунавски славеи" за
изпълнители на народна музика, орг. Община Русе, ОДЦ за
култура и изкуство – Русе. Провежда се 8 - 9 март 2019 г., Русе.
Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче” – орг.
Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче”,
Община Стара Загора. Провежда се 22 - 24 март 2019 г., Стара
Загора.
Национален музикално-фолклорен конкурс "Орфееви таланти",
орг. АМТИИ, БНМФС. Провежда се 21-24 март 2019 г., Пловдив.
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Ученик от VIII до XII клас, до 18- годишна възраст, индивидуален
изпълнител на класическа китара от втора възрастова група.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст по пиано, цигулка и виола, нисък щрайх – виолончело и
контрабас, дървени духови инструменти, медни духови инструменти,
ударни инструменти, класическо пеене.

Ученик от VIII до XII клас до 18- годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от трета възрастова група.

Ученик от VIII до XI клас до 18-годишна възраст: по живопис;
графика; скулптура; художествена керамика; силикатен дизайн;
художествена дърворезба и мебел; художествена обработка на метали;
художествена тъкан; моден дизайн; рекламна графика/графичен дизайн;
илюстрация и оформление на книгата/анимация; детски играчки;
иконопис/стенопис; пространствен и промишлен дизайн; сценичен
костюм; театрален, кино и телевизионен декор/театрална кукла.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст, младша възраст, младежи и девойки

Ученик от VIII до XI клас, до 18-годишна възраст, три раздела артистична фотография, репортажна фотография и портрет.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от трета възрастова група за висока гайда и от втора възрастова
група за ниска гайда.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от трета възрастова група – народно пеене и кавал.

ДЪРЖАВЕН

2.19. Национален балетен конкурс „Анастас Петров” – Добрич, орг.
фондация МБК-Варна и общ. Град Добрич. Провежда се 17-19
юни 2019 г., София.
2.20. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско
Стефанов”, орг. Община Сунгурларе, област Бургас.
Провежда се на 26 октомври 2019 г., Сунгурларе.
2.21. Национален конкурс „Плакат“ за ученици от училищата по
изкуствата, орг. НХГ "Ц.Лавренов". Провежда се на 20 ноември
2019 г., Пловдив
2.22. Национален конкурс за класическа китара „Живи струни“, орг.
НУИ "П.Пипков". Провежда се от 27.11 - 01.12. 2019 г. - Плевен.
2.23. Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска
музика, орг. НУМСИ ”Проф. П. Владигеров”, Обл. управа Бургас,
Община Бургас, Провежда се 29 - 31 март 2019 г., Бургас

София.
2.15. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни
състави “Вълшебни ритми”, орг. Община Нови Пазар и НЧ
”Хр.Ботев”. Провежда се 2-4 май 2019 г., Нови Пазар.
2.16. Национален конкурс за млади изпълнители на добруджански
народни песни и кавал "Иван Георгиев", орг. Община Генерал
Тошево, Кметство с. Дъбовик, НЧ „Дора Габе 1940“. Провежда се
12 май 2019 г., с. Дъбовик.
2.17. Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се
изучава фотография „Фото Академика”, орг. Фотографска
академия „Янка Кюркчиева”. Провежда се 7 юни 2019 година,
София.
2.18. Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства,
орг. МК, НДК. Провежда се 1- 15 юни 2019 година, София.
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2.24. Международен конкурс за инструменталисти и композитори
„Музиката и земята” – София, орг. Фондация и НМ ”Земята и
хората”, СБМТД. Провежда се 20 – 25 април 2019 г., София.
2.25. Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин
Големинов”, орг. Ч-ще „Братство1869”, Община Кюстендил.
Провежда се 3-6 април 2019 г., Кюстендил.
2.26. Международен фолклорен конкурс „Пауталия”, орг. Община
Кюстендил, НЧ „Братство 1869”.
Провежда се 28-30 юни 2019 г., Кюстендил.
2.27. Международен младежки фестивал-конкурс „Надежди, таланти,
майстори”, орг. Община Добрич. Провежда се 9-13 септември
2019 г., Добрич.
Международен
конкурс „Фредерик Шопен“, орг. Международно
2.28.
сдружение „Шопен“ – София, Полски институт, НМА. Провежда
се 4-6 октомври 2019 г., София.
2.29. Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова”,
орг. Община Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. Провежда се
18 - 20 октомври 2019 г., Хасково.
2.30. Международен флейтов конкурс, орг. Фондация "Европейска
музикална академия". Провежда се 20 - 23 октомври 2019 г.,
Варна.
2.31. Международен конкурс „Млади тромпетисти”, орг. НУМСИ
„Хр. Морфова”. Провежда се 4-8 ноември 2019 г., Стара Загора.
2.32. Международн конкурс „Лист-Барток”, орг. УКИ, НМА
„Проф.П.Владигеров”. Провежда се 22-25 ноември 2019 г.,София.
2.33. Международен конкурс „Франц Шуберт”, орг. НУИ „В.Стоянов“.
Провежда се 22-26 ноември 2019 г., Русе.
3. Национални и международни конкурси, олимпиади и състезания
по раздели II и III от Програмата.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от втора възрастова група.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст по пиано и класическо пеене от втора възрастова група.
Ученик от VIII до XII клас, до 18-годишна възраст, в държавно
училище, финансирано от МК, класиран индивидуално от първо до
трето място в съответната възрастова група/ състезателна
група/категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление
/формат/учебен предмет/наука/проект/вид спорт/ спортна дисциплина.

ДЪРЖАВЕН

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от втора възрастова група.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст.
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Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст от втора възрастова група по пиано, цигулка, виола, класическа
китара.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18-годишна
възраст по народно пеене от трета възрастова група.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуалeн изпълнител до 18-годишна
възраст по класическа китара от трета възрастова група.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител инструменталист до 18-годишна възраст.
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А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците, организиран от МОН и НДД.
Провежда се през февруари 2019 г. в София.
2.2. Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център
„Кърнолски“, РУО – София-град, Дирекция „Образование“ и район
„Оборище“ – Столична община, и др. Провежда се през февруари 2019 г. в
София.

Трета група – VІІІ–ХІІ клас: в направление литературно творчество и в
направление изобразително изкуство – раздел рисунка и раздел приложно
изкуство.
Четвърта група солисти – вокал, хореография и инструментал.

Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне на
документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби
Ученик от VIII до XII клас от държавно училище, финансирано чрез
МОН,общинско и частно училище, класиран индивидуално до навършване на
18 години през 2019 г. на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството на
образованието и науката (МОН), класиран до навършване на 18 години през
2019 година по мярка от програмата:
-индивидуално на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и
науката;
-индивидуалeн спорт на първо, второ или трето място на олимпийски
игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или
индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално
първенство или ученически игри;
-спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски
игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
-спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор,
класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство
или на финали на ученически игри.
Ученик от частно училище, класиран до навършване на 18 години през
2019 година по мярка, включена в Раздел II от програмата

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ДЪРЖАВЕН

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

- Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
- Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
- Подпомагане за участие в национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания
организирани от училища, центрове за подкрепа на личностно развитие,
научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

НУРОЗДИД за:

1. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

РАЗДЕЛ IІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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Три групи – VIII-XII клас в жанровете стихотворение, разказ или есе, рисунка
и приложно изкуство (присъжда се само първо място на националния етап по
статут).
VIII-XII клас индивидуални изпълнители на съвременен танц.

VIII-XII клас в разделите поезия, проза, рисунка, приложно изкуство.

VIII –ХІІ клас в раздел стихотворение и раздел есе.

ДЪРЖАВЕН

VIII-XII клас в три жанра – класически, характерен и съвременен танц.

Една група – VІІІ–ХІІ клас, в два раздела – поезия и проза.

Една група – VІІІ-ХІІ клас, в конкурса за есе и една група – VІІІ-ХІІ клас, в
конкурса за индивидуална научна разработка (проект).

Възрастова група VIII-XII клас

Четвърта група – VІІІ–ХІІ клас, раздел солисти.

Трета и четвърта група, индивидуални изпълнители по народно пеене и
инструменталисти: гайда, кавал, тамбура и гъдулка.

VІІІ–ХІІ клас, литературно творчество
VІІІ–ХІІ клас, първа категория весела детска рисунка
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2.13. Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“, организиран от
община Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър. Провежда се през юли 2019 г. в
Несебър.

2.3. Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска рисунка и
хумористична литературна творба, организиран от община Казанлък и ЦПЛР
ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък. Провежда се през март 2019 г. в Казанлък.
2.4. Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна
музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от ЦПЛР ОДК – Варна, и община Варна.
Провежда се през март 2019 г. във Варна.
2.5. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив, и община Пловдив. Провежда се през
април 2019 г. в Пловдив.
2.6. Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“,
организиран от ЦПЛР-ОДК, Варна и община Варна.
Провежда се през март 2019 г. във Варна.
2.7. Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна разработка
(проект) и за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК – Благоевград, и
община Благоевград. Провежда се през април 2019 г. в Благоевград.
2.8. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”, организиран от
община Бургас, къща музей „Петя Дубарова”, РУО – Бургас.
Провежда се през май 2019 г. в Бургас.
2.9. Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци
„Българска роза“, организиран от ЦПЛР-ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък и
община Казанлък. Провежда се през май 2019 г. в Казанлък.
2.10. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев”
от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца, и община Враца.
Провежда се през май 2019 г. във Враца.
2.11. Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от МОН и НДД. Провежда се през май 2019 г. в София.
2.12. Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
Провежда се през юни 2019 г. в Стара Загора.
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Четвърта възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три
жанрови категории – класически, характерен и съвременен танц.

Една възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, за индивидуални участници в два
формата – електронна презентация и реферат.

Трета възрастова група, първа, втора и трета категория.
(присъжда се само първо място на националния етап по статут).

Две възрастови групи – VІІІ–Х клас и ХІ-ХІІ клас в две категории – графика и
живопис.

Трета възрастова група в народно приложно изкуство, в два раздела – керамика
2.18. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до
и декоративни пана и тъкани.
Васильовден” от Националния календар за изяви по интереси на децата и
учениците, организиран от НДД. Провежда се през декември 2019 г. в София.
2.19. Национални конкурси, включени в раздел І на програмата за 2018 г.
Ученик от държавно и частно училище, финансирано от МОН, класиран
индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория,
вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.20. Зимен математически турнир. Провежда се от 18 до 20.01.2019 г. в
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Ямбол.
2.21. Национално състезание по математическа лингвистика.
Две състезателни групи – VIII–ХІІ клас
Провежда се от 25 до 27.01.2019 г. в Стара Загора.
2.22. Пролетни състезания по информатика.
Три състезателни групи – VIII–ХІІ клас
Провеждат се от 25 до 27.04.2019 г. във Велико Търново.
2.23. Национална олимпиада по руски език.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се на 09.03.2019 г. в Плевен.
2.24. Национална олимпиада по френски език.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се на 23.03.2019 г. в Плевен.
2.25. Национална олимпиада по италиански език.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се на 23.03.2019 г. в София.
2.26. Национална олимпиада по испански език.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се на 30.03.2019 г. в Благоевград.
2.27. Национална олимпиада по английски език.
Пет състезателни групи – VIII-XII клас.
Провежда се на 23.03.2019 г. в Хасково.

2.14. Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен”,
организиран от община Враца и СУ „Отец Паисий”, Враца.
Провежда се през септември 2019 г. във Враца.
2.15. Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях
бедата” от Националния календар за изяви по интереси на децата и
учениците, организиран от ГДПБЗН към МВР и НДД.
Провежда се през октомври 2019 г. в София.
2.16. Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците, организиран от Национален клуб
„Родолюбие”, НДД и др. Провежда се през ноември 2019 г. в София.
2.17. Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически
балет, характерни и съвременни танци „България танцува”, организиран от
община Димитровград и Общинския център за танцово изкуство. Провежда
се през ноември 2019 г. в Димитровград.
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2.28. Национална олимпиада по немски език.
Провежда се от 29 до 31.03.2019 г. в Бургас.
2.29. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
Провежда се на 16 и 17.03.2019 г. в Ямбол.
2.30. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки
на СУ с чуждоезиков профил.
Провежда се от 15 до 17.03.2019 г. в Ловеч.
2.31. Пролетни математически състезания.
Провеждат се от 29.03.2019 до 31.03.2019 г., VIII –XII клас във Варна.
2.32. Пролетно национално състезание по физика.
Провежда се от 8 до 10.03.2019 г. в Монтана.
2.33. Национално състезание по компютърни мрежи.
Провежда се на 13 и 14.04.2019 г. в София.
2.34. Национално състезание „Виртуално предприятие“.
Провежда се 12 и 13.04.2019 г. в София.
2.35. Национална олимпиада по техническо чертане.
Провежда се от 19 до 21.04. 2019 г. в София.
2.36. Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се от 19 до 21.04.2019 г. в Стара Загора.
2.37. Национална олимпиада по география и икономика.
Провежда се от 12 до 14.04. 2019 г. във Видин.
2.38. Национална олимпиада по информатика.
Провежда се от 15 до 17.03.2019 г.
2.39. Национална олимпиада по физика.
Провежда се от 05 до 07.04. 2019 г. в Русе.
2.40. Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови
задачи за ученици в гимназиалния етап“.
Провежда се на 13 и 14.04.2019 г. в Пазарджик.
2.41. Национална олимпиада по биология и здравно образование. Провежда
се на 30.03 и 31.03.2019 г. в Смолян.
2.42. Национална олимпиада по философия. Провежда се от 29 до 31.03.2019
г. във Варна.
2.43. Национална олимпиада по математическа лингвистика.
Провежда се от 05 до 07.04.2019 г. в Хасково.
2.44. Национална олимпиада по математика. Провежда се от 12 до 15.04.2019
г. в София.
2.45. Национална олимпиада по информационни технологии.
Провежда се от 10 до 12.05.2019 г. във Враца.
Две състезателни групи – VIII -XII клас

ВЕСТНИК

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.

Една състезателна група – VІІІ–ХІІ клас.

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Една състезателни група – VІІІ –ХІІ клас.

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

ДЪРЖАВЕН

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Една състезателна група – VІІІ–ХІІ клас.
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Една състезателна група – VІІІ–ХІІ клас.

Пет състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.

Пет състезателни групи – VІІІ–ХIІ клас.

Пет състезателни групи –VІІІ–ХІI клас.

Три състезателни групи – VІІІ– ХІІ клас.

Пет състезателни групи – VIII-XII клас.

С Т Р.
БРОЙ 36

В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
2.54. Международна Менделеева олимпиада по химия. Провежда се през 2019 Възрастова група X – XII клас.
г. в Санкт Петербург
2.55. Международна олимпиада по философия. Провежда се през 2019 г. в
Възрастова група до 18 години.
Италия.
2.56. Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”, организиран Трета група - VIII-XII клас, за индивидуални изпълнители в два раздела –
от община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
пиано и забавна/естрадна песен.
Провежда се през юни 2019 г. в Несебър.
2.57. Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за ученически
Втора възрастова група - VIII-XII клас индивидуални участници с проекти по
индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда,
избрана тема.
организиран от НДД, община Силистра, Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе,
ЦПЛР ОДК - Силистра. Провежда се на 31.05 – 02.06.2019 г. в Силистра.
2.58. Международна олимпиада по математика. Провежда се през 2019 г. в
Възрастова група до 18 години.
Bath, UK

Една състезателна група –
XII клас

Шест състезателни групи – XI клас:
ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ
АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ
АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ
Две състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Една състезателни група – VІІІ–ХІІ клас за индивидуални проекти в основните
научни области.

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

ДЪРЖАВЕН

2.52. Национално състезание за речеви и комуникативни умения на
английски език. Провежда се през ноември 2019 г.
2.53. Национална олимпиада по история и цивилизация.
Провежда се от 19 до 21.04. 2019 г. в София-регион

2.46. Национална олимпиада по български език и литература.
Провежда се на 31.03 и 01.04.2019 г. в Бургас.
2.47. Национална олимпиада по гражданско образование.
Провежда се от 19 до 21.04.2019 г. в Габрово.
2.48. Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН
(част от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“).
Провежда се през април 2019 г. в София.
2.49. Национален летен турнир по информатика.
Провежда се от 07 до 09.06.2019 г. в Русе.
2.50. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ –
национален кръг. Провежда се на 01.06.2019 г. в София
2.51. Национално многоезично състезание по английски, испански,
италиански, немски, руски и френски език. Провежда се през ноември 2019 г.
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Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
2.72. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в
а) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас,
Националния спортен календар на МОН.
класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място в един от
Провеждат се през май и юни 2019 г.
спортовете - бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини
(без щафета)
б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас,
спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда от отбор,
класиран на първо, второ или трето място, в един от спортовете – баскетбол,
волейбол, хандбал и футбол.

Две възрастови групи, VIII клас и IX – XII клас
Две състезателни групи – VIII клас и IX – XII клас
Ученик от държавно и частно училище, финансирано от МОН, класиран
индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория,
вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.

ДЪРЖАВЕН

Възрастова група до 18 години.
Възрастова група, VIII клас

Четвърта възрастова група – VІII – XII клас, индивидуални изпълнители на
забавна песен.

Възрастова група до 18 години

Възрастова група до 18 години

Възрастова група до 18 години

Възрастова група Х–ХІІ клас

Възрастова група ІХ–ХІІ клас

Четвърта възрастова група VІII – XII клас в раздел музикално изкуство: кавал,
народно пеене, пиано, поп пеене.

Възрастова група до 18 години.
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2.69. Балканска олимпиада по информатика. Провежда се през 2019 г.
2.70. Балканска олимпиада по математика. Провежда се през 2019 г.
2.71. Международни конкурси, включени в раздел І на програмата за 2019 г.

2.59. Международна олимпиада по физика. Провежда се през 2019 г. в
Израел.
2.60. Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”, организиран от
община Созопол и Сдружение „Радост на брега“, със съдействието на община
Поморие. Провежда се през юни 2019 г. в Созопол.
2.61. Международна олимпиада по биология. Провежда се през 2019 г. в
Унгария.
2.62. Международна олимпиада по химия. Провежда се през 2019 г. във
Франция.
2.63. Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се
през 2019 г. в Yongin, Korea.
2.64. Международна олимпиада по информатика. Провежда се през 2019 г. в
Азербайджан.
2.65. Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се през
2019 г.
2.66. Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители на
детска и забавна песен „Речни ноти”, организиран от община Тутракан,
Общинския център за извънучилищни дейности – Тутракан.
Провежда се през август 2019 г. в Тутракан.
2.67. Международна олимпиада по астрономия. Провежда се през 2019 г.
2.68. Европейска олимпиада по информатика. Провежда се през 2019 г.

С Т Р.
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б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас,
спечелил индивидуална награда в един от колективните спортове.
Ученик от държавно, частно или общинско училище от VIII до XII клас,
класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място.

а) ученик от държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас,
класиран до навършване на 18 години на първо място по един вид спорт,
спортна дисциплина, категория (при най-малко трима участници в дисциплина
или категория).

2.74. Финали на състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм,
автомоделизъм и корабомоделизъм, включени в Националния спортен
календар на МОН. Провеждат се през май и юни 2019 г.
Ученик от държавно или частно училище, финансирано от МОН от VIII до XII
2.75. Финали на международни и държавни състезания/първенства по
различни видове спорт, които са включени в раздел III на програмата - мерки клас, класиран до навършване на 18 години по мерки от раздел III на
за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и Програмата.
спорта за 2019 г.

2.73. Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено
зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система един за календарната година за съответната възраст и пол, определено от
съответната лицензираната българска спортна федерация/асоциация,
администрираща спорта за хора с увреждания и отговарящо на условията по
букви „а” и „б”. Провеждат се през май и юни 2019 г.
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Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, класиран
индивидуално на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и
науката. Закрилата се предоставя при представяне на документите по чл. 14а от
НУРОЗДИД

ДЪРЖАВЕН

1.2.

Подпомагане за участие в тренировъчни лагери,
национални и международни спортни състезания по
спортове, включени в мярка 2 от раздел III на
програмата за 2019 г. при:

1.1.

Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез Министерството
на младежта и спорта (ММС) или ученик в частно училище, класиран
индивидуално на първо, второ или трето място на световно първенство,
европейско първенство и балканско първенство или на първо място на
финали на държавно първенство, или спечелил индивидуална награда в
колективните спортове на световно първенство, европейско първенство и
балканско първенство или от отбор класиран на първо място на държавно
първенство по спортовете, включени в програмата за 2019 г.
Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, или ученик в
частно училище, подал искане по чл. 14а, ал. 1 от НУРОЗДИД и предоставил:
- документ за участие в тренировъчен лагер, в държавно или международно
състезание;
- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите;
- документ по чл. 14, ал. 2, удостоверяващ класирането по чл. 14, ал. 1 от
НУРОЗДИД.

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
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- класиране в международно спортно състезание
съгласно изискванията на мярка 2, т. 2.1.;
- класиране на първо място на финали на държавно
индивидуално първенство съгласно изискванията на
мярка 2, т. 2.2.
Подпомагане за обучение в курсове по изкуства и наука,
подпомагане за участие в пленери и обучителни лагери,
и подпомагане на участие в национални и
международни конкурси, олимпиади и състезания в
областта на науката и изкуствата, включени в раздел I и
II на програмата за 2019 г.

Мерки за насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби чрез
предоставяне на еднократно финансово подпомагане
по чл. 8 от НУРОЗДИД за:

1.

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби (НУРОЗДИД)

РАЗДЕЛ ІII. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА
И СПОРТА

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Световно първенство (СП), европейско първенство (ЕП)
и балканско първенство (БП), включени в календарите
на лицензираните български спортни федерации по:
- олимпийски спортове;
- неолимпийски спортове, по които през учебната
2018/2019г. се осъществява обучение в спортните
училища;
- спортове, включени в Ученическите игри.

Финал на държавно първенство (ДП)* за съответната
възрастова група и пол, включени в календарите на
лицензираните български спортни федерации по

2.1.

2.2.

Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище, финансирано
чрез ММС, ученик в частно училище или ученик в общинско училище,
класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо, второ или
трето място на световно първенство, европейско първенство и балканско
първенство или на първо място на финали на държавно първенство по
спортовете, включени в раздел III от програмата за 2019г.

ДЪРЖАВЕН

2.Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда на световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство в колективните спортове баскетбол, волейбол, футбол,
хандбал, бейзбол, водна топка, ръгби, софтбол, хокей на трева и хокей на лед.
1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18
години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство по
спортовете: бадминтон, биатлон, борба, бокс,
вдигане на тежести,

1. Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18
години на първо, второ или трето място на световно първенство, европейско
първенство и балканско първенство по спортовете: акробатика, бадминтон,
биатлон, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф,
джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика,
ловна стрелба, модерен петобой, плуване, ролери, самбо, скокове батут,
скокове във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини, ски бегови
дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика,
стрелба с лък, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, таекуондо WT,
БП - постигнато класиране при минимум участие на 4 тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат,
държави и при конкуренция от 6 участници в шорттрек, шотокан карате-до и художествена гимнастика.
дисциплина или категория.
Не се включват:
- финали на първенства с регламенти на европейски регионални първенства,
турнири, купи, кръгове;

Стимулиране на деца с изявени дарби чрез
стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД за постигнато
класиране на финали на международно и държавно
състезание/първенство за съответната възрастова група
и пол, включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации*
* Лицензираните български спортни федерации са
включени в регистъра на спортните федерации, воден
от министъра на младежта и спорта и публикуван на
електронната
страница
на
ММС
–
www.mpes.government.bg

2.
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2.3.

ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, колоездене, конен
спорт, лека атлетика, ловна стрелба, модерен петобой, плуване, ролери, скокове
батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски алпийски дисциплини, ски
бегови дисциплини, ски-скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна
гимнастика, стрелба с лък, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд,
*Държавните първенства, валидни за предоставяне на таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне,
закрила, се определят от лицензираните български шорттрек и художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:
спортни федерации и са обобщени в справка
публикувана на електронната страница на ММС – Не се включват:
www.mpes.government.bg.
- финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;
Постигнато класиране да е при минимум участие на 4 - в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети, двойки, тройки,
спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в четворки и др.
дисциплина или категория.
- финали на състезания по гребен ергометър;
- финали на лекоатлетически състезания в зала;
- финали на летни състезания с ролкови ски.
2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо, второ или трето място
на финали на държавно първенство в олимпийски колективен спорт: баскетбол,
волейбол, футбол, хандбал, бейзбол, водна топка, ръгби, софтбол, хокей на
трева и хокей на лед.
** Индивидуалните награди в колективните спортове са публикувани на
електронната страница на ММС
Финал на международно или държавно състезание 1. Ученик от VIII до XII клас в общинско училище или частно училище,
/първенство за хора с увреждания, включени в класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо, второ или трето
държавния и международен спортен календар на място на световно първенство, европейско първенство или балканско
съответните лицензирани спортни организации.
първенство.
2. Ученик от VIII до XII клас в общинско училище или частно училище,
класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали
на държавно индивидуално първенство - без щафети, двойки и др.
3. Ученик в общинско училище или частно училище от VІІІ до ХІІ клас,
спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове на световно първенство, европейско първенство или балканско
първенство.
4. Ученик в общинско училище или частно училище от VІІІ до ХІІ клас,
спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор,

олимпийските спортове, вписани в регистъра на
спортните федерации, воден от министъра на младежта
и спорта и публикуван на електронната страница на
ММС.
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3.

2.4.

Стимулиране на деца с изявени дарби чрез
стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД за постигнато
класиране
на
национален
и
международен
конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел I
и II на програмата за 2019 г.

Постигнато класиране да е при минимум участие на 4
спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в
дисциплина, без щафети, двойки, тройки, четворки и др.

Финали на държавно първенство (ДП) за деца в риск по
олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен
календар на съответната лицензирана спортна
федерация, вписана в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и
публикуван на електронната страница на ММС.

Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище, класиран до
навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова група,
състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел,
направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна
дисциплина.

класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство в
колективен спорт.
Ученик от VIII до XII клас в общинско училище или частно училище, класиран
индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на
държавно индивидуално първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон,
тенис на маса и таекуондо WT.

БРОЙ 36
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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147 000
1 044 360
608 640
1 800 000

157 680
223
300
1139
846

316 575
350

ВЕСТНИК
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Общ брой еднократни финансови подпомагания за 2019 г.
Общ брой стипендии по програмата за 2019 г.
Брой стипендии за доизплащане през 2019 г. по програмата за 2018 г.
ВСИЧКО:

503 505
29 250
150

495 045
293 130
499
342

ДЪРЖАВЕН

Министерство на младежта и спорта
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати в
програмата по раздел ІII, т. 1 за 2019 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел ІII, т. 2 и 3 за
2019 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2018 г.

793 050
4 875

190 030
281

25

24 375
289 040

503 445

Средства
(в лв.)

125
290

Брой

66

Министерство на образованието и науката
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати
в програмата по раздел ІІ, т. 1 за 2019 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 2 за 2019 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2018 г.

Министерство на културата
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати в
програмата по раздел І, т. 1 за 2019 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел І, т. 2 и 3 за
2019 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2018 г.

Мерки за закрила

РАЗДЕЛ IV. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА ПО РАЗДЕЛ І, II и ІII

С Т Р.
БРОЙ 36

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образова
ние, приета с Постановление № 219 на Ми
нистерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 57а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато броят на децата
в групите в детските градини, изчислен на
базата на средна месечна посещаемост за
период три последователни месеца, е по-малък от 12 – за яслените групи, и съответно
18 – за останалите групи, максималният брой
на децата в групите може да бъде завишен
над максималния по приложение № 7 или над
определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.“
2. В ал. 2 думите „детските ясли“ се заменят с „детските градини“.
3. В ал. 3 думите „в яслите и в яслените
групи“ се заличават.
§ 2. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) При определянето на броя на паралелките, както и в случаи на преместване на
ученици над утвърдения училищен план-прием
броят на учениците в паралелките може да
се завиши с до:“.
2. В ал. 5 след думите „броя на паралелките“ се добавя „и при преместване на ученици
над у твърдения у чилищен, държавен или
допълнителен държавен план-прием“ и се
поставя запетая.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Агенцията за ядрено ре
гулиране, приет с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр.
107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2016 г. и
бр. 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „радиационна защита“
се поставя точка и текстът до края се заличава.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

2. В ал. 2 т. 5, 6 и 24 се заличават.
3. Създава се т. 39:
„39. извършва анализ на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи
и оборудване, които са свързани с ядрената
безопасност, както и на експлоатационни
данни и показатели в ядрени съоръжения.“
§ 2. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Дирекция „Радиационна защита“ подпомага председателя на агенцията
при осъществяване на неговите регулиращи
и контролни функции по отношение на радиационната защита в ядрени съоръжения
и при дейности с източници на йонизиращи
лъчения, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала
в ядрени съоръжения и обекти с източници
на йонизиращи лъчения.
(2) Дирекция „Радиационна защита“:
1. подготвя издаването, мотивите за отказ,
прекратяването, подновяването или отнемането на лицензи и разрешения за дейности
с източници на йонизиращи лъчения, както
и на лицензи или разрешения по безопасно
у правление на радиоактивни отпадъци и
извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;
2. планира и провежда инспекции, оценява и предприема мерки за оптимизиране
на радиационната защита в ядрени съоръжения, обекти с източници на йонизиращи
лъчения, обекти с повишено съдържание на
естествени радионуклиди и при управление
на радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения и обекти
с радиоактивни вещества;
3. извършва анализи и оценки по отношение на радиационната защита в ядрени
съоръжения и при дейности с източници на
йонизиращи лъчения, които са свързани с
функциите по ал. 1;
4. извършва проверка на място за състоянието на радиационната обстановка и на
ядрени съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения;
5. подготвя издаването, мотивите за отказ,
измен янето, допълването, подновяването,
прекратяването и отнемането на лицензи
за специализирано обучение за дейности в
ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
6. подготвя издаването, мотивите за отказ,
прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;
7. организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
8. осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на
ядрените съоръжения и ежегодно предоставя
информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ по
чл. 37 от Договора за Евратом;

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

9. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена
или радиационна авария и при трансграничен
пренос на радиоактивни вещества;
10. участва в анализа и разследването на
инциденти и аварии в ядрени съоръжения и в
обекти с източници на йонизиращи лъчения;
11. предлага възлагане на проучвания,
анализи и експертизи, свързани с оценка на
радиационната защита в ядрени съоръжения и в обекти с източници на йонизиращи
лъчения;
12. води регистрите на издадените разрешения и лицензи за дейности с източници
на йонизиращи лъчения;
13. контролира воденето на отчет и контрол на радиоактивни източници и на РАО в
ядрени съоръжения и обектите с източници
на йонизиращи лъчения;
14. участва в процеса на контрол и повишаване на квалификацията на работещите в
областите, попадащи в обхвата на ЗБИЯЕ;
15. организира обучението, поддържането
и повишаването на професионалната квалификация на служителите в специализираната
администрация на агенцията;
16. участва в подготовката на националния
доклад за изпълнението на задълженията,
произтичащи от Единната конвенци я по
безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на
радиоактивните отпадъци и от Конвенцията
за ядрена безопасност, както и в подготовката на докладите по двустранните договори
в областта на безопасното използване на
ядрената енергия;
17. у частва в подготовката на ежегодния док лад за дейност та на агенцията и
за състоянието на ядрената безопасност и
радиационната защита;
18. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с
осигуряване качеството на изпълняваните
от дирекцията дейности;
19. участва в разработването на нормативни документи по прилагането на ЗБИЯЕ,
включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
20. участва при необходимост при анализа
и оценката на радиационната обстановка в
контролираната зона и в надзираваната зона
на ядрени съоръжения и обекти с източници
на йонизиращи лъчения, както и в зоната
за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона около ядрени съоръжения;
21. участва в текущата работа, свързана с
подготовката и изпълнението на програми и
проекти за подпомагане на агенцията, които
са финансирани по линия на международното
сътрудничество;

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

22. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни
оценки във връзка с управлението на фонд
„Радиоактивни отпадъци“ и на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“;
23. участва в подготовката на анализи,
становища, доклади, информация и отчети,
както и в разработването на официалната
позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, които произтичат
от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява
участие в дейността на съответните работни
групи, комитети и институции на Европейс
ката общност;
24. следи и анализира документите на
МААЕ и документите на Европейския съюз
по въпроси от компетентността на дирекцията
и прави съответните предложения за промени
в националните и вътрешноведомствените
документи и практики;
25. организира медицинското наблюдение
и индивидуалния дозиметричен контрол на
длъжностните лица по чл. 100 от ЗБИЯЕ;
26. организира дейността на Учебния център
на агенцията и осъществява взаимодействието
с други организации за обмен на знания с
оглед повишаване на капацитета в областта
на регулиране на дейностите и съоръженията;
27. осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта
на радиационната защита;
28. извърш ва а на л из на и н ц и ден т и и
аварийни събития в обекти с източници на
йонизиращи лъчения, свързани с радиационната защита.“
§ 3. В чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 13:
„13. изпълнява функции на национален
координатор на Международната система за
ядрена информация на МААЕ;“.
2. Досегашните т. 13, 14 и 15 стават съответно т. 14, 15 и 16.
§ 4. В чл. 22, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. имат професионален опит не по-малко
от 10 години в областта на използването на
ядрената енергия или йонизиращите лъчения,
управлението на радиоактивните отпадъци
или отработеното гориво или в областта на
държавното регулиране на безопасното осъществяване на тези дейности.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 90 и 110
от 2013 г., бр. 36 и 78 от 2014 г., бр. 25 и 75
от 2015 г., бр. 70 от 2016 г. и бр. 41 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „във връзка с предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен
статут на чужденци“ се заменят с „в областта
на международната закрила“.
2. В ал. 2 т. 12 се изменя така:
„12. издава заповеди и указания;“.
§ 2. В чл. 7 ал. 6 се изменя така:
„(6) Политическият кабинет събира, обобщава и анализира информацията в областта на
международната закрила, като се подпомага
от административния и аналитичен ресурс
на агенцията.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думата „инспекторат“
се поставя запетая и се добавя „длъжностно
лице по защита на данните“.
§ 4. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията,
като координира и контролира дейността на
администрацията за точно спазване на нормативните актове и законните разпореждания
на председателя и отговаря за планирането и
отчетността при изпълнението на ежегодните
цели на администрацията.“
§ 5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 19:
„19. представя на всяко тримесечие доклад
за дейността на администрацията.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. извършва проверки на декларациите
по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество на служителите по
§ 2 от допълнителните разпоредби на същия
закон;“.
2. Точка 8 се отменя.
3. Създава се т. 14:
„14. представя доклад на всяко тримесечие
на председателя на агенцията относно своята
дейност.“
§ 7. Създава се раздел IIIa:
„Раздел IIIa
Длъжностно лице по защита на данните
Чл. 11а. (1) Длъжностното лице по защита
на данните осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните
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актове в областта на защитата на данните
и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“.
(2) Длъжностното лице по защита на дан
ните:
1. информира и предоставя експертни
становища и консултации на председателя на
агенцията в качеството му на администратор на лични данни, на обработващите и на
служителите на агенцията, които извършват
обработване на лични данни;
2. наблюдава за спазването на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на други разпоредби за защита на личните данни на ниво ЕС, националното законодателство и политиките на
администратора;
3. подпомага администратора на лични
данни или обработващия лични данни при
извършване на дейността им;
4. оказва съдействие и осигурява непрекъсната координация с надзорния орган – Комисията по защита на личните данни (КЗЛД),
по различни въпроси от обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) при осъществяване
на дейностите, свързани с обработването и
съхранението на лични данни;
5. действа като точка за контакт за надзорния орган – КЗЛД, по въпроси, свързани
със защитата на личните данни;
6. извършва вътрешен анализ на дейностите
по обработване на лични данни;
7. следи за актуалните изменения в нормативната уредба в областта на защитата на
личните данни и повишава осведомеността на
служителите от администрацията на агенцията, които обработват лични данни;
8. участва в процеса на оценката на въздействието върху защитата на личните данни;
9. предлага подходящи технически и организационни мерки за спазване на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД;
10. своевременно уведомява администратора на лични данни за всяко неспазване на
задълженията и на реда за осигуряване защитата на личните данни в агенцията;
11. изготвя и своевременно актуализира
вътрешна процeдура за действие – в случай на
нарушение на сигурността на личните данни;
12. подпомага администратора на лични данни за своевременно уведомяване на
КЗЛД – в срок 72 часа от узнаването за нарушение на сигурността на личните данни;
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13. подпомага администратора на лични
данни в случаите, когато е необходимо да се
съобщи на субект на личните данни за нарушение на сигурността на данните;
14. участва при изготвянето на вътрешни
правила и документация, която е свързана
със защитата на личните данни;
15. организира и при необходимост предлага актуализиране на дек ларациите или
други форми за документиране на дейността
по защита на личните данни;
16. поддържа регистър на всички дейности
по обработването на лични данни.
(3) Длъжностното лице по защита на данните е независимо и не получава указания или
разпореждания от администратора на лични
данни или от обработващия личните данни
във връзка с изпълнение на своите задачи по
защита на данните.“
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 15:
„15. представя на всяко тримесечие доклад
на председателя на агенцията относно своята
дейност.“
§ 9. В чл. 14 думата „отчет“ се заменя с
„доклад“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, в началото се добавя „осъществява методическо ръководство, координира,
осъществява контрол и“, а накрая се добавя
„и по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове“.
2. В т. 2:
а) след думата „гра ж данскоправен“ се
поставя запетая и се добавя „търговски, административен“;
б) след думите „дейността на агенцията“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. планира, организира и осъществява
самостоятелно и в сътрудничество с други
админист ративни ст ру кт у ри прог рами за
обучение и професионална квалификация на
служителите;“.
5. В т. 10 след думите „организира използването им“ думата „осъществява“ се заличава.
6. Точка 11 се отменя.
§ 11. В чл. 17 т. 9 се изменя така:
„9. организира, координира и контролира
териториалните поделения при подпомагането на чужденците, търсещи международна
закрила в рамките на условията за прием;“.
§ 12. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. организира, отговаря и контролира
правилното, законосъобразното, целесъобразното и ефективното ползване на недвижимите
имоти и движимите вещи – собственост на
агенцията или предоставени є за ползване;
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6. планира, координира и контролира дейностите по заявяване, доставка, съхранение,
разпределение и експлоатация на материалните ресурси и извършването на услуги; участва
в процедурата по бракуване на имущество;“.
2. В т. 8 думите „и поддържане“ се заличават.
3. В т. 9 думите „отговаря за“ се заменят
с „контролира“.
4. Точки 11 и 16 се отменят.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Качество на процедурата
за международна закрила“:
1. осъществява методическо ръководство
и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във
връзка с административните производства
по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ)
и изготвя компетентни становища за вземане
на решения в отделните производства;
2. ра зрабо т ва п ра ви ла, и нс т ру к ц и и и
указания, изготвя становища във връзка с
административните производства по ЗУБ и
контролира изпълнението им;
3. координира и контролира организацията
в териториалните поделения на агенцията във
връзка с приемане и настаняване на чужденци,
които са подали молба за закрила;
4. извършва текущи и периодични обучения
на служителите във връзка с административните производства по ЗУБ и осъществяваното
процесуално представителство;
5. провежда производство по глава шеста,
раздел Iа от ЗУБ;
6. осъществява взаимодействие и изготвя
статистически доклади и аналитични материали във връзка с производството по международна закрила;
7. осъществява административното сътрудничество със съответните институции на
държавите членки във връзка с провеждане на
производство по реда на глава шеста, раздел
Ia от ЗУБ;
8. изготвя статистически доклади до Европейската комисия във връзка с производството
по глава шеста, раздел Iа от ЗУБ;
9. осъществява процесуално представителство по административни дела, образувани по
жалби, разглеждани по реда на ЗУБ, срещу
решения по молби за международна закрила;
10. изготвя правила, организира и контролира ползването на Автоматизираната
информационна система „Бежанци“;
11. участва в изготвянето на образци на
формуляри и документи, свързани с провеждане на производството на чужденците, които
са подали молба за международна закрила;
12. организира реда за ползването и отговаря за съхраняването на личните дела на
чужденците, чиято процедура по предоставяне
на международна закрила е приключила с
влязло в сила решение;
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13. предлага организационни и практически
действия и координира дейностите по отношение на чужденците, които търсят закрила, при
постановяване на акт за временна закрила;
оказва съдействие в изпълнение на Директива
2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. при
военно или друго извънредно положение, при
кризи и във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка;
14. съвместно с други структури на агенцията, организира изпълнението на Националните механизми по презаселване и по
преместване, като си взаимодейства и обменя
информация с компетентните национални
органи и организации;
15. oсъществява обмен на информация със
заинтересовани лица, с национални и чужде
странни органи и с организации по запитвания
относно търсещи и получили международна
закрила лица;
16. съгласува заявления за издаване на
българск и док у менти за самоличност на
чужденци с предоставена международна закрила в Република България в съответствие с
подписано споразумение за сътрудничество и
обмен на информация между Министерството
на вътрешните работи и агенцията;
17. координира, контролира и осъществява
методическо ръководство на териториалните
поделения на агенцията във връзка с осъществяването на процесуално представителство
по реда на ЗУБ.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и
адаптация“:
1. организира и изпълнява дейности за
социална адаптация и културна ориентация
на търсещите международна закрила лица;
осъществява методическото ръководство и
контрол на териториалните поделения;
2. организира и контролира дейностите във
връзка с осигуряване на социална, здравна
и психологическа помощ на лицата, които
търсят международна закрила;
3. организира, координира и контролира
обучението по български език на търсещите
международна закрила лица;
4. организира, координира, контролира
и осъществява съвместно с териториалните
поделения и с регионалните управления в
областта на образованието насочването на
децата, които търсят международна закрила,
към държавните и общинските училища на
Република България;
5. координира и контролира изготвянето
на интеграционни профили на търсещите
международна закрила лица, води регистри,
които съдържат информация за тяхната образователна и професионална компетентност
и за специфични потребности;
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6. води Регистър на общините, подали
заявление за сключване на споразумения за
интеграция, и на сключените споразумения;
7. осъществява методическо ръководство,
координира и контролира дейността в здравните кабинети, социалната подкрепа и медицинската помощ в териториалните поделения
на агенцията;
8. прави оценка на нуждите, насочва уязвимите лица към специализирани грижи и
услуги;
9. осъществява дейности по презаселване
и преместване;
10. организира, координира и прилага специални грижи за непридружените малолетни
и непълнолетни чужденци, които търсят международна закрила, и съдейства за назначаване
на представител, както и за настаняването им
при роднини и близки, в приемни семейства
или в специализирани заведения;
11. изготвя оценка за най-добрия интерес на
децата, които търсят международна закрила;
12. оказва съдействие за възможностите
за трудовата заетост на търсещите закрила
чужденци с право на работа;
13. организира и участва в обучения;
14. координира и контролира дейностите с
неправителствените организации; координира
и взаимодейства с компетентните държавни
органи и с техните териториални поделения.“
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Дирек ци я „Меж д у народна
дейност“:
1. отговаря за планирането, координацията
и изпълнението на международната дейност
на агенцията;
2. във взаимодействие с компетентните
структури на агенцията прави предложение
за промяна в националното законодателство
за съответствие с правото на ЕС;
3. координира и организира дейностите
във връзка със сътрудничеството с ЕС и с
държавите членки, с международни правителствени и неправителствени организации,
които работят в областта на международната
закрила;
4. съвместно с други структури на агенцията
организира изпълнението на Националните
механизми по презаселване и по преместване,
като си взаимодейства и обменя информация с компетентните национални органи и
организации;
5. осъществява взаимодействие със съответните административни звена на министерствата и ведомствата;
6. събира, поддържа и актуализира база
данни за държави по произход и за трети сигурни държави, което включва обща географска, политическа, икономическа и културна
информация, както и информация за правната
уредба и за спазването на правата на човека;
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7. изготвя и актуализира аналитични доклади и справки за сигурните държави по
произход, за третите сигурни държави, за
кризисните райони и за бежанските потоци;
8. при необходимост изготвя и предлага
за актуализация проектите на списъци на
сигурни държави по произход и на трети
сигурни държави;
9. организира протоколно задграничните
командировки на слу ж ителите и оформ я
документите;
10. осъществява координацията и взаимодействието на агенцията с Европейската
комисия и/или с отговорния орган по споразумения или програми, финансирани със
средства от ЕС;
11. организира и координира взаимодействието с държавните органи и с неправителствени организации относно дейността по
споразумения или програми, финансирани
със средства от ЕС;
12. въвежда и поддържа данни в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС;
13. участва в планирането и организирането
на дейности по споразумения или програми,
финансирани със средства от ЕС; отчита
аналитично изпълнението на програмите и
изготвя обща финансова рамка на средствата
от споразумения или програми, финансирани
със средства от ЕС;
14. осигурява и контролира техническото изпълнение, наблюдение и оценка на средствата
от споразумения или програми, финансирани
със средства от ЕС;
15. изготвя окончателен док лад за резултатите от финансираните дейности по
споразумения или програми и фондове по
линия на ЕС;
16. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност във връзка
с дейността по споразумения или програми,
финансирани със средства от ЕС.
(2) Дейностите на дирекция „Международна
дейност“ по ал. 1, т. 10 – 16, се подпомагат
от служители, които заемат по трудово правоотношение длъжността „главен сътрудник
по управление на европейските проекти и
съответните програми“, назначени за срок до
приключване на програмите, споразуменията
и проектите по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“, по Норвежкия финансов механизъм и др., и с възнаграждения, финансирани
изцяло от средства по проектите.“
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „медицинско изследване“ се поставя запетая и се добавя „социална
и медицинска помощ“.
2. В ал. 2:
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а) в т. 13 думите „учредяване на настойничество или на попечителство“ се заменят
с „осигуряване на представител“;
б) създават се т. 16 и 17:
„16. организират и осъществяват подпомагането на настанените чужденци съобразно
утвърдените разходни норми в рамките за
прием;
17. организи рат п рави лно т о ползване,
експлоатация и поддръжка на имуществото
в териториалното поделение с грижата на
добър стопанин.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „социално и медицинско
подпомагане“ се заменят със „социална и
медицинска помощ“.
2. В ал. 2 се създават т. 22 и 23:
„22. организират правилното ползване,
експлоатация и поддръжка на имуществото
в териториалното поделение с грижата на
добър стопанин;
23. организират и осигуряват дейността по
извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци,
които са подали молба за меж дународна
закрила, и съдействат за осиг у ряване на
представител.“
§ 18. В чл. 26, ал. 6 думите „директора на
центъра“ се заменят с „главния секретар“.
§ 19. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителите на агенцията са длъжни да не разгласяват служебна информация,
станала им известна при или по повод на
изпълнение на служебните им задължения.“
§ 20. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната
агенция за бежанците при Министерския съвет – 402 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет

3

в т.ч.:
Заместник-председатели

2

Експерт за връзки с обществеността

1

Главен секретар

1

Инспекторат

1

Длъжностно лице по защита на данните

1

Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

47

в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

17
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ди рек ци я „Финансово-счетоводни дейности“
дирекция „Управление на собствеността и
обществени поръчки“
Специализирана администрация

10
20
56

в т.ч.:
дирекция „Качество на процедурата за
международна закрила“
дирекция „Международна дейност“
дирекция „Социална дейност и адаптация“
Териториални поделения

29
14
13
290

в т.ч.:
Регистрационно-приемателен център – София
128
Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
с. Баня, община Нова Загора
19
Транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград
40
Регистрационно-приемателен център – Харманли
103“

Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

3344

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж ду Министерствот о на финансите на
Република България и Организацията за
икономич еско сътрудничество и развитие
(ОИСР)
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 5 април 2019 г. – ДВ,
бр. 33 от 2019 г. В сила от 19 април 2019 г.)
Между
Министерството на финансите на Република България, представлявано от г-н Владислав
Горанов, министър на финансите, ул. Г. С.
Раковски № 102, София 1040, България, от
една страна,
и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представлявана от г-н
Антоан Пайес (Antoine Pailhes), заместникначалник на служба „Програмно, бюджетно
и финансово управление“, и г-н Маркос Бонтури (Marcos Bonturi), директор на дирекция
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„Публично управление“, с адрес 2, rue AndrePascal, 75016 Paris, Франция, наричана по-долу
„ОИСР“, от друга страна,
се договориха, както следва:
1. В рамките на Работните и бюджетни
програми на ОИСР за периода 2017 – 2018 г. и
за периода 2019 – 2020 г., Област с резултати
4.3.1, ОИСР ще извърши бюджетен преглед на
България, който ще се осъществи съгласно
подхода и практиките на ОИСР, посочени в
Приложение А „Приемане на международни
стандарти за бюджетиране и управление на
публичните финанси: Бюджетен преглед на
България от ОИСР“ към настоящото Споразумение.
2. Министерството на финансите на България ще предостави вноска в размер 50 000
евро на ОИСР за извършване на бюджетен
преглед на България.
3. Плащането ще бъде извършено в пълен
размер след влизането в сила на настоящото
Споразумение съгласно чл. 11 и след получаване на съответната фактура от ОИСР.
4. За да се ограничат административните
разходи, при приключване на проекта, в случай
че сума до 1000 евро остане неизразходвана,
от ОИСР няма да се изисква да върне тези
средства на Министерството на финансите
на България.
5. Министерството на финансите на България дава съгласието си за изпълнението на
всички изисквания за финансова отчетност с
декларация за разходите в съответствие със
стандартния формат за отчитане на ОИСР
при завършване на работата.
6. Резултатите от работата под каквато
и да е форма са собственост единствено на
ОИСР. При спазване на правата на трети
страни, както и при спазване на правилата
и политиките на ОИСР относно класифицирането и декласифицирането на документи,
а ко е п ри лож и мо, ОИСР п редос та вя на
Министерството на финанс ите на България
неизключително право да изп олзва, копира и
разпространява с нетърговски цели доклада за
Бюджетния преглед на Българ ия, изготвен в
рамките на дейностите, финанс ирани с настоящата вноска. Освен ако не е указ ано друго
от ОИСР, Министерството на финанс ите на
България признава собствеността на ОИСР
върху разработката. Докладът за бюд жетния
преглед на България може да бъде прев еден
на български език от Министерството на
финансите на България, което подлежи на
отд елно писмено споразумение с ОИСР.
7. ОИСР управлява средствата в съответствие със своите финансови регламенти и други
прилож ими правила, политики и процедури
на ОИСР, които понастоящем предвиждат
администрат ивна такса за възстановяване
на разходите в размер 6,3 % от общата сума
на вноската. Размерът на административната
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такса (3150 евр о) е включен в общата сума
по чл. 3 и не се дължи отделно. Разходите
ще бъдат вписани в отчетите на ОИСР, които отговарят на общопр иетите счетоводни
принципи.
8. Всеки спор, противоречие или претенция,
прои зтичащи от или свързани с настоящата
вноска или нарушение, прекратяване или
обезсилване на споразумението, които не
могат да бъдат уредени по взаимно съгласие,
ще се решават чрез арбитраж в съответствие
с Арбитражните правила от 2012 г. на Постоянния арбитражен съд. Броят на арбитрите
ще бъде един. Езикът, който ще се използва
в арбитражното производс тво, е английски.
Мястото на арбитража ще е Париж (Франция).
Страните изрично се отказват от правото
си да поискат анулиране или заличав ане на
всяко решение, постановено от арбитр ажния
съд, или ако това отказване не е правно възможно, страните изрично се съгласяват, че
ако решението, постановено от арбитражния
съд, бъде отменено, то юрисдикцията, която
се произнася по процедурата за отмяна, не
може да се произнесе по съществото на делото. Следоват елно спорът ще бъде решен чрез
ново арбитражно производство в съответствие
с тази клауз а.
9. Нищо в настоящото Споразумение не
може да се тълкува като отказ от привилегиите и имунит етите, с които ОИСР се ползва
като междунар одна организация.
10. ОИСР ще започне работа единствено
след влиз ане в сила на това споразумение
съгласно чл. 11 и получаване на пълното
плащане съгласно чл. 3.
11. Настоящото Споразумение подлежи
на ратифиц иране от Народното събрание на
Република България след подписването му от
двете страни. Споразумението влиза в сила от
деня на влизане в сила на ратификационния
закон, за което Мин истерството на финансите
на България ще инф ормира незабавно ОИСР.
ОИСР си запазва правото по своя преценка,
след консултация с Министерството на финансите на България, да промени графика
на дейностите по това Спораз умение, ако
прецени, че такава промяна е необходима
в резултат от забавеното влизане в сила на
Споразумението. Това Споразумение може
да бъде изменено или допълнено по взаимно
писм ено съгласие на страните. Измененията
и доп ълненията се договарят в отделни изменения, които представляват неразделна част
от настоящ ото Споразумение и влизат в сила
от деня на влизане в сила на ратификационния закон за изм енение на Споразумението,
за което Министерството на финансите на
България ще информ ира незабавно ОИСР.
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12. Настоящото Споразумение е изготвено
на англ ийски език и на български език. В
случай на несъответствия между двете версии
на Спораз умението английската версия ще
има предимст во.
Подписано от:
За Министерството на финансите на Република България:
г-н Владислав
Горанов,
министър
Дата: 7.03.2019 г.

За Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие:
г-н Антоан Пайес (Antoine
Pailhes),
заместник-началник,
Служба „Програмно,
бюджетно и финансово
управление“,
Изпълнителна дирекция
Дата: 21.03.2019 г.
г-н Маркос Бонтури (Marcos
Bonturi),
директор, дирекция
„Публично управление“
Дата: 21.03.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Приемане на международни стандарти за
бюджетиране и управление на публичните
финанси: Бюджетен преглед на България от
ОИСР
Обща информация
България е член на регионалната мрежа
на висшите бюджетни служители за страните от Централна, Източна и Югоизточна
Европа на ОИСР. Преди почти десетилетие
България беше обект на бюджет ен преглед от
ОИСР през 2009 г., в който се докум ентира
напредъкът в реформата на управлението на
публичните финанси.
Оттогава България продължи да модернизира бюд жетната си рамка с нов Закон за
публичните финанси през 2013 г. (изменен през
2016 и 2017 г.) и да прилага реформи в съответствие с новата европейск а фискална рамка. В
допълнение към засилващите се елементи на
програмното бюджетиране и средносрочната
разходна рамка България въведе фиск ални
правила и Фискален съвет, който осигурява
независим мониторинг. България се счита от
стран ите в региона за лидер в насърчаването
на устойчив а систематична бюджетна реформа. В този контекст е време да се извърши
нов фокусир ан бюджетен преглед, който ще
подчертае областит е на напредък съобразно
десетте принципа за мод ерно бюджетиране на
ОИСР, посочени в Препорък ата на Съвета за
бюджетно управление от 2015 г. Такъв преглед
би могъл да осигури аналитична осн ова за
потенциалното придържане на България към
препоръките на ОИСР, които са предмет на
вътрешн и правила и процедури на ОИСР, и
ще анализира ангажимента ни за поддържане на международните стандарти за добро
бюджетно управление.
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Накратко, предложеният подход за управление на бюджетния преглед на България от
страна на ОИСР включва следните ключови
елементи:
• Б
 юджетен преглед от страна на ОИСР за
оценка на постигнатия в България напредък по отношение на десетте бюджетни
принц ипа (екип на ОИСР ще посети
София през април 2019 г. и ще завърши
проектодоклада през лятото на 2019 г.).
• П
 редставяне и обсъждане на бюджетния
преглед сред партньорските страни в мре
жата на висшите бюджетни служители
за страните от Централна, Източна и
Югоизт очна Европа, която ще се проведе
в Белар ус (май/юни 2019 г., датата ще
бъде уточн ена).
Бюджетни прегледи на ОИСР
ОИСР има дългогодишен опит в оценяването и конс ултирането на реформи в областта
на управлението на публичните финанси.
Някои от потенциалните ползи от бюджетния
преглед са:
• М ного правителства са установили, че
бюд жетните прегледи на ОИСР действат
като мощни катализатори за насърчаване
на промените и за подкрепа на текущата прогр ама за реформи в бюджетните
процеси.
• В ъз основа на познанията на ОИСР за
бюд жетните системи в световен мащаб
преглед ът предоставя сравнителна оценка
и дава възможност за разработване на
практически план за реформи, насочен
към действия.
• Бюджетният преглед позволява на страните да покажат своите успехи на глобална
общност от експерти, като същевременно
се възползва от конструктивни предложения за посоката на бъдещи реформи.
• Бюджетният преглед предоставя аналитичен преглед на областите на напредък
в дадена страна съобразно десетте принципа на ОИСР за модерно бюджетиране,
както е пос очено в Препоръката на ОИСР
за бюджетн ото управление, като по този
начин демонс трира на международната
общност нивото си на ангажираност
към най-високи станд арти на практика и
процедура в областта на бюджетирането
и управлението на публ ичните финанси.
Б ю д ж е т н и т е п р е г л е д и н а ОИС Р с а
висококачествен и, като се започне от принципа, че всяка юрисдикц ия има свой собствен отделен набор от институции, процеси
и бюджетни традиции и че не съществува
единен образец, който да бъде приложен.
Тъй като ОИСР не е банкова или кредитна
институция, оценк ите на ОИСР са строго
обективни и никога не съд ържат елементи на
„условност“, често срещани в прегледите на
други международни институции. Също така,
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анализът и опитът на ОИСР се признават като
отражение на най-добрите световни практики
и следователно са силно търсени от гледна
точка на доверието в националните реформи
в управлението на публичните финанси.
Процес на провеждане на бюджетен пре
глед на ОИСР
• Б юджетните прегледи на ОИСР следват обща методология и концептуална
рамка, обхващащи целия бюджетен цикъл – състав яне на бюджета, приемане
на бюджета, изп ълнение на бюджета и
одит, както и важни качествени измерения, като програмно бюд жетиране,
прозрачност, гражданско участ ие и ролята на парламента и други инстит уции.
Акцентът, поставен върху всяка обл аст,
като програмно бюджетиране, счетоводна
и финансова отчетност, преглед на разходите и оценка, ще подлежи на обсъжд ане
между ОИСР и България, така че оцен
ката да е фокусирана върху областит е/
модулите от най-голям интерес.
• О ценяват се националните бюджетни
практ ики и процедури, за да се види
доколко съо тветстват на Препоръката
на ОИСР за бюд жетното управление и в
сравнение с опита на други юрисдикции в
региона и в по-широката област на ОИСР.
• Е кипът на ОИСР прекарва 4 – 5 дни в
странат а, като провежда фокусирани дискусии с ключови заинтересовани страни
основно в Министерството на финансите,
а също така и в ресорни министерства,
център на правит елството/кабинет на министър-председателя, парламент, Сметна
палата, независима фискална институция
и гражд анско общество, според случая.
• Бюджетният преглед ще подчертае нацио
налните добри практики и иновации, които могат да вдъхновят други правителства
в страните от ОИСР и извън ОИСР и
ще идентифицират набор от приоритети
и предложения, които да подпомогнат
инф ормативно следващите етапи от програма за национални реформи.
• ОИСР ще представи бюджетния преглед
на ОИСР на регионалната мрежа на вис
шите бюджетни служители за страните
от Центр ална, Източна и Югоизточна
Европа за раз искване. ОИСР ще избере
партньорски рец ензенти в консултации
с България.
Пред ложен и я т и н д и к ат и вен г рафи к и
структура на бюджетния преглед ще бъде
предвиден съобразно следните насоки:
Март 2019 г.: въпросник за бюджетния
преглед за предоставяне на информация за
текущото състоян ие на бюджетното управление в България.
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Март 2019 г.: попълненият въпросник и
подкр епящи документи се предоставят на
секретариата на ОИСР.
А прил 2019 г.: миси я на ОИСР в София – 4 – 5 дни.
Май 2019 г.: първоначалният проектодоклад се предава на България за коментари.
Пролет/л ято 2019 г.: п ри спазва не на
вътрешн ите правила и процедури на ОИСР
могат да бъдат инициирани и следвани формалните процедури за спазване от България
на Препоръката на ОИСР.
Май/юни 2019 г.: бюджетният преглед на
Бълг ария се представя за партньорски преглед
и дискус ия на висшите бюджетни служители
за страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа в Белар ус.
Лято 2019 г.: след дискусията на висшите
бюд жетни служители за страните от Централна, Източн а и Югоизточна Европа ОИСР ще
финализира бюд жетния преглед за публикуване в списанието за бюджетиране на ОИСР.
Основи на препоръките на ОИСР за бю
джетното управление
Бюджетът е централен документ за политиките на правителството, показващ как
правителството цели да превърне плановете и
стремежите в реалност. Ефикасната система
за управление на публичните финанси гарантира, че публичните средства се разпр еделят
по прозрачен начин; че програмите са ясно
дефинирани; че изпълнението е ефикасно и
ефект ивно и че са налице силни процеси на
отчетност – включително прозрачна финансова отчетност, незав исим одит, фокус към
най-доброто съотношение „качество – цена“
и ефикасен парламентарен ангажим ент.
В съвременното бюд жетно у правление
традиционн ите измерения на управлението
на публичните финанси са разработени така,
че да включват яснота относно фискалните
цели; яснота относно изпълнен ието, резултатите и въздействията от публичните разходи
(прог рамно бюд жетиране); привеж дане в
съответствие на стратегическото планиране
с нал ичността на ресурси, включително чрез
средносрочни бюджетни рамки; стратегии за
идентифицир ане и управление на фискалните
рискове и предизв икателствата на устойчивостта; както и открит и всеобхватен подход
за ангажиране на гражданското общество.
Тези и други елементи на реформата на
у правлениет о на публичните финанси са
разработени в Препор ъките за бюджетното
управление (2015 г.), които се основават на
над 35-годишния опит на ОИСР в обл астта
на публичното бюджетиране, партньорските
дискусии между висши бюджетни служители
и обш ирна аналитична и сравнителна работа.
Препорък ите съдържат десет принципа на модерното бюджетиране. Бюджетните принципи
са предназначени да бъдат взаимосвързани и
взаимно подкрепящи се (виж по-долу), а не
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самостоятелни елементи на реф ормата, поради което са особено полезни за изготв янето
на широкообхватен преглед на практиките
за управление на публичните финанси като
основа за приоритизиране и последователност
на продължав ащите реформи.
Десетте принципа на модерното бюдже
тиране:
1. Управлявайте бюджетите в рамките на
ясни, над еждни и предсказуеми ограничения
за фискалната политика.
2. Тясно обвързвайте бюджетите със средносрочните стратегически приоритети на
правителството.
3. Проектирайте рамка за капиталово
бюджетиране, за да се посрещнат нуждите за
национално развитие по разходно ефикасен
и кохерентен начин.
4. Гарантирайте, че бюджетните документи
и данни са отворени, прозрачни и достъпни.
5. Осигурете всеобхватен, включващ и реалистичен дебат относно бюджетните решения.
6. Представете подробна, точна и надеждна
отчетн ост на публичните финанси.
7. Активно планирайте, управлявайте и
наблюдавайт е изпълнението на бюджета.
8. Гарантирайте, че изпълнението, оценката
и най-доброто съотношение „качество – цена“
са неразделна част от бюджетния процес.
9. Идентифицирайте, оценявайте и управлявайте разумно дългосрочната устойчивост
и други фиск ални рискове.
10. Насърчавайте целостта и качеството на
бюджетн ите прогнози, фискалните планове
и изпълнението на бюджета чрез стриктно
осиг у ряване на качествот о, вк лючително
независим одит.
Освен това Препоръката на ОИСР отбелязва, че „националните практики в областта на
бюджетирането се различават в различните
страни по отношен ие на различни правни,
конституционни, институц ионални и културни практики и е уместно държав ите да
определят и управляват своите национални
рамки съобразно тези специфични за отделните държави обстоятелства“. С други думи,
няма единен образец за реформи в областта
на управлението на публичните финанси и
е важно страните да обмисл ят цялостното
проектиране и последователност на собствената си програма за национална бюджетна
реформа, като надлежно вземат под внимание уроци от страна на държави партньори
в региона и не само. Страните – членки на
ОИСР, се очаква да спазват разп оредбите на
препоръките. Страните, които понаст оящем
не членуват в ОИСР, могат също формално да
се придържат към препоръките при спазване
на правилата и процедурите на ОИСР, което
ще сигнал изира за техния ангажимент да
поддържат междун ародно приети стандарти
на съвременната бюд жетна практика.
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ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредбата за изме
нение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г.
за правилата за ползване, разпределение и
процедурите по първично и вторично предос
тавяне за ползване, резервиране и отнемане
на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64
от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 от
2015 г.), обнародвана в ДВ, бр. 10 от 2019 г.
§ 1. Параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„1. Алинея 1 на чл. 15а влиза в сила на
1.05.2019 г.
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2. Алинея 2 на чл. 15а влиза в сила на
1.02.2020 г. и се прилага за договори за нови
абонаментни планове, сключени след тази
дата, и за всички предплатени услуги.
3. Алинея 3 на чл. 15а влиза в сила на
1.05.2019 г. и се прилага за договори, сключени
след тази дата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се приема с Решение № 178
от 24.04.2019 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията на основание чл. 133а от Закона
за електронните съобщения.
Председател:
Иван Димитров
3271
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 498
от 9 април 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Петров дол“,
разположена в землището на с. Петров дол,
община Провадия, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 36 от протокол № 48 от заседанието на
Министерския съвет на 5 декември 2018 г. разре
шавам на „ЗСК – Девня“ – АД, Варна – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търгов
ския регистър на Агенцията по вписванията,
ЕИК 103148230, със седалище и адрес на управ
ление – Варна 9000, район „Младост“, Западна
промишлена зона, ул. Уста Кольо Фичето № 62,
да извърши за своя сметка проучване на строи
телни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Петров дол“, разположена в землището на
с. Петров дол, община Провадия, област Варна,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,115 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешение
то и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Петров дол“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4692574,148

9602991,780

2.

4692495,813

9603060,460

№

Х (m)

Y (m)

3.

4692460,313

9603097,555

4.

4692424,273

9603140,670

5.

4692389,688

9603192,960

6.

4692372,813

9603209,800

7.

4692366,031

9603213,460

8.

4692359,648

9603210,810

9.

4692336,477

9603163,110

10.

4692294,961

9603064,800

11.

4692278,461

9603028,640

12.

4692257,930

9603004,900

13.

4692235,547

9602995,140

14.

4692227,461

9602989,400

15.

4692222,891

9602989,060

16.

4692159,063

9603003,640

17.

4692152,648

9602990,130

18.

4692140,797

9602982,320

19.

4692001,703

9602956,440

20.

4691894,289

9602905,510

21.

4691830,180

9602877,880

22.

4691820,273

9602823,150

23.

4691826,125

9602832,680

24.

4691886,250

9602822,190

25.

4691908,109

9602824,240

26.

4691926,680

9602822,840

27.

4691947,789

9602822,130

28.

4692012,023

9602854,180

29.

4692039,391

9602862,190

30.

4692083,727

9602868,370

31.

4692113,328

9602865,490

32.

4692181,398

9602863,660

33.

4692260,141

9602857,600

34.

4692412,453

9602868,310

35.

4692441,391

9602876,740

36.

4692477,891

9602885,250

37.

4692510,531

9602896,520

38.

4692549,289

9602912,120

39.

4692553,938

9602932,940
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РАЗРЕШЕНИЕ № 499
от 9 април 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лютичето“,
разположена в землището на с. Моравица, община
Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 35 от протокол № 48 от заседанието
на Министерския съвет на 5 декември 2018 г.
разрешавам на „Пътища М“ – ЕООД, гр. Мон
тана – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 201812686, със седалище и адрес
на управление – Монтана 3400, ул. Граф Игнатиев
№ 24, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Лютичето“, разположена в землището
на с. Моравица, община Мездра, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,348 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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РАЗРЕШЕНИЕ № 502
от 9 април 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ботушчето“,
разположена в землището на гр. Добринище,
община Банско, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 34 от протокол № 48 от заседанието
на Министерския съвет на 5 декември 2018 г.
разрешавам на „Орбелус Консорциум“ – ООД,
София, титуляр на разрешението, дружество
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 204266559, със седалище и
адрес на управление – София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 8, ул. 338, бл. 832, ап. Офис 1, да
извърши за своя сметка проучване на строи
телни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Ботушчето“, разположена в землището на
гр. Добринище, община Банско, област Благоев
град, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,51 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешение
то и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Лютичето“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4689790

8535440

2.

4689725

8535910

3.

4689030

8535725

4.

4688990

8535270

3211

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ботушчето“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4507419

8523682

2.

4507544

8523826

3.

4507418

8523909

4.

4507260

8523927

5.

4506971

8523757

С Т Р.
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№

Х (m)

Y (m)

6.

4506973

8523655

7.

4506779

8523369

8.

4506706

8523172

9.

4506693

8522885

10.

4506647

8522658

11.

4506844

8522592

12.

4507000

8522860

13.

4507044

8523137

14.

4507254

8523281

15.

4507335

8523363

3250
„

D69.1

Качествени дефекти на тромбоцитите, Болест на Glanzmann
“

E70.0

Класическа фенилкетонурия
“

Е71.1

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с
разклонена верига, Пропионова ацидемия
“

E89.2

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
“

E89.3

Следпроцедурен хипопитуитаризъм
“

1.4. След ред

Емоционални разстройства с на
чало, типично за детството
„

“

се създава ред:

Ендокринни и метаболитни раз
стройства, възникнали след ме
дицински процедури, некласифи
цирани другаде
„

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

1.3. След ред

Ендокринни и метаболитни раз
стройства, възникнали след ме
дицински процедури, некласифи
цирани другаде
„

D68.2

се създава ред:

Разстройства на обмяната на ами
нокиселините с разклонена верига
и на мастните киселини
„

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-18
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4
от Закона за здравното осигуряване Надзорният
съвет на Националната здравноосигурителна
каса реши:
1. Допълва и изменя Списъка на заболявания
та, за чието домашно лечение на територията на
страната НЗОК заплаща напълно или частично
лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
(ДВ, бр. 15 от 2016 г.) (утвърден с Решение № РДНС-04-12 от 10.02.2016 г., доп. и изм. с Решение
№ РД-НС-04-9 от 26.01.2018 г. на Надзорния съвет
на НЗОК), както следва:

1.2. След ред

Разстройства на обмяната на аро
матните аминокиселини
„

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

се създава ред:

Пу рп у ра и дру ги хеморагични
състояния
„

БРОЙ 36

1.1. След ред

Други нарушения на кръвосъсир
ването
„

ВЕСТНИК

F93.2

Разстройство със социална тревожност в детството
“

се създават редове:

Болест на Huntington
Спинална мускулна атрофия и
сродни синдроми

G10

Болест на Huntington

G12.0

Детска спинална мускулна атрофия, І тип [Werdnig-Hoffman]

G12.1

Други наследствени спинални мускулни атрофии
“

БРОЙ 36
„
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Хориоретинално възпаление

G24.4

Идиопатична орофациална дистония

G24.5

Блефароспазъм
“

H16.4

Неоваскуларизация на роговицата
“

H20.1

Хроничен иридоциклит

H20.8

Други иридоциклити

Н30.0

Огнищно хориоретинално възпаление

Н30.1

Дисеминирано хориоретинално възпаление

Н30.2

Заден циклит

Н30.8

Други хориоретинални възпаления
“

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис
“

L73.2

Гноен хидраденит
“

1.8. След ред

Грижа за изкуствени отвори
„

Спастична крива шия

се създава ред:

Други фоликуларни увреждания
„

G24.3

1.7. След ред

Псориазис
„

“

се създават редове:

Иридоциклит

„

Болест на Parkinson

1.6. След ред

Кератит
„

G20

се създават редове:

Дистония

„

С Т Р. 8 1

1.5. След ред

Болест на Parkinson
„

ВЕСТНИК

Z43.6

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища
“

се създават редове:

Проба и нагласяване на други
устройства

Z46.6

Проба и нагласяване на приспособление за отделяне на
урина (във връзка с диагнози Q64.1 „Екстрофия на пикочния
мехур“ и Q76.0 „Spina bifida occulta“)

Придобита липса на органи, не
класифицирана другаде

Z90.4

Придобита липса на други части от храносмилателния тракт
“

1.9. В „Забележки“ се правят следните промени:
1.9.1. Създава се „Забележка“ 5:
„5. За заболяванията от клас ХІІ „Болести на кожата и подкожната тъкан“ НЗОК заплаща системна
терапия или медицински изделия.“
1.9.2. Създава се „Забележка“ 6:
„6. За състояние с код по МКБ Z90.4 НЗОК заплаща панкреасна ензимна заместителна терапия във
връзка с предхождаща или съпътстваща диагноза от рубрика С25.“
2. Настоящото решение за изменение и допълнение на Списъка на заболяванията, за чието домаш
но лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Председател на Надзорния съвет:
Ж. Начева
3265
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-206
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Големаново, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3136

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-207
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Коста Перчево, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3137

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-208
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Полетковци, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3138

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-209
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тополовец, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3139

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-210
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старопатица, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3140

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-211
от 4 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3141

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-15
от 5 април 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-13086/18.02.2019 г.
на СГКК – Плевен, и приложените към него до
кументи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Бохот, ЕКАТТЕ
05921, община Плевен, одобрени със Заповед
№ РД-18-153 от 1.08.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 05921.7.25:
площ: 3767 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.16.14:
площ: 554 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.16.15:
площ: 463 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.17.11:
площ: 53 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
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поземлен имот с идентификатор 05921.21.27:
площ: 7 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм
Компани“ – ООД, съгласно н.а. № 99, том 35, рег.
14803, дело № 7476 от 12.10.2015 г.;
поземлен имот с идентификатор 05921.21.28:
площ: 15 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.21.29:
площ: 2469 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.150.23:
площ: 425 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.152.23:
площ: 105 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05921.193.17:
площ: 58 кв. м, пасище, собственост на Община
Плевен съгласно Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г.
на директора на ОД „Земеделие“ – Плевен.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 05921.5.10, за
селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 3423 кв. м, площ след
промяната: 3419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.7.22, за
друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 2795 кв. м, площ след промяната:
2798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.8.21, за
селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2254 кв. м, площ след
промяната: 2231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.8.22,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора
на ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди про
мяната: 118 652 кв. м, площ след промяната:
117 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.9.12,
н и ва, собс т венос т на „ А д ва нс Терафон д“ –
АДСИЦ, съгласно н.а. № 85, том 45, рег. 15895,
дело № 9379 от 29.10.2014 г., площ преди промяна
та: 1571 кв. м, площ след промяната: 1537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.9.17,
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
съгласно н.а. № 95, том 36, рег. 15161, дело № 7690
от 19.10.2015 г., площ преди промяната: 6427 кв. м,
площ след промяната: 6323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.9.18,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен съгласно Ре
шение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от
24.02.1994 г., площ преди промяната: 607 кв. м,
площ след промяната: 571 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05921.12.16,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяна
та: 5639 кв. м, площ след промяната: 3678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.12.18,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2727 кв. м, площ след
промяната: 2641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.13.18,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2600 кв. м, площ след
промяната: 2608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.15.28,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 716 кв. м, площ след
промяната: 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.15.31,
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 4638 кв. м, площ след промяната:
4619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.16.12,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяната:
11 036 кв. м, площ след промяната: 10 608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.16.13,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 1406 кв. м, площ след
промяната: 1415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.17.7,
нива, собственост на Дафина Денчева Атанасова
съгласно договор за делба на земеделски имот
№ 9321, том XXX, рег. 142 от 21.11.2000 г., площ
преди промяната: 2095 кв. м, площ след промя
ната: 2062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.17.9, за
селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 1662 кв. м, площ след
промяната: 1135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.17.10,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяната:
586 кв. м, площ след промяната: 591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.18.9, за
селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 1298 кв. м, площ след
промяната: 994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.18.11,
нива, собственост на Любомир Венциславов Нетов
съгласно н.а. № 92, том 43, рег. 16312, дело № 8972
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от 13.10.2011 г., площ преди промяната: 1793 кв. м,
площ след промяната: 1422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.18.13,
нива, собственост на Младен Иванов Иванов съг
ласно договор за делба на земеделски имот № 28,
том 15, рег. 11555, дело № 4275 от 29.07.2011 г.,
площ преди промяната: 4184 кв. м, площ след
промяната: 3693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.18.14,
нива, собственост на Севдалин Цветанов Стой
ков съгласно н.а. № 142, том 50, рег. 19185,
дело № 10509 от 17.11.2011 г., площ преди промя
ната: 4160 кв. м, площ след промяната: 3755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.18.15,
нива, собственост на Митю Цанов Тодоров съглас
но Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ
№ 2-2А от 12.05.1994 г., площ преди промяната:
4176 кв. м, площ след промяната: 3879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.21.15,
нива, собственост на Борис Христов Ангелов съг
ласно н.а. № 80, том 57, рег. 21791, дело № 11855
от 17.12.2012 г., площ преди промяната: 4534 кв. м,
площ след промяната: 4530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.21.18,
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
съгласно н.а. № 99, том 35, рег. 14803, дело № 7476
от 12.10.2015 г., площ преди промяната: 4170 кв. м,
площ след промяната: 3991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.21.20,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2862 кв. м, площ след
промяната: 2414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.23.1,
нива, собственост на Снежинка Ангелова Хрис
това съгласно договор за делба на земеделски
имот № 5775, том XII, рег. 250 от 7.08.2002 г.,
площ преди промяната: 2982 кв. м, площ след
промяната: 2927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.23.2,
нива, собственост на Гено Димитров Сандов
съгласно съдебно-разделителен протокол № 610,
том III, дело № 6 от 31.01.2002 г., площ преди
промяната: 3027 кв. м, площ след промяната:
2804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.23.3,
нива, собственост на Димитър Георгиев Ячев,
Цветан Георгиев Ячев съгласно н.а. № 52, том IV
от 26.03.1996 г., договор за делба на земеделски
имот № 4969, том XIV, дело № 72 от 30.08.2000 г.,
площ преди промяната: 2965 кв. м, площ след
промяната: 2779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.23.17,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяна
та: 8507 кв. м, площ след промяната: 7989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.24.32,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора
на ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди про
мяната: 33 158 кв. м, площ след промяната:
33 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.26.1,
нива, собственост на Вася Георгиева Иванова,

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

Славейко Русанов Иванов съгласно н.а. № 186,
том 32, рег. 11508, дело № 6749 от 8.08.2014 г.,
площ преди промяната: 4513 кв. м, площ след
промяната: 4487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.26.14,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяна
та: 6878 кв. м, площ след промяната: 6761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.26.15,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 798 кв. м, площ след
промяната: 867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.26.16,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2524 кв. м, площ след
промяната: 2132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.27.36,
пасище, собственост на Община Плевен съгласно
Заповед № РД-05 от 13.01.2010 г. на директора на
ОД „Земеделие“ – Плевен, площ преди промяната:
11 725 кв. м, площ след промяната: 11 763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.27.37,
дере, собственост на Община Плевен, площ преди
промяната: 16 194 кв. м, площ след промяната:
16 140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.27.38,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 2603 кв. м, площ след
промяната: 2596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.27.40,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 1878 кв. м, площ след
промяната: 2029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.36.20,
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Община Плевен съгласно Решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 2-1А от 24.02.1994 г.,
площ преди промяната: 5874 кв. м, площ след
промяната: 5705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.37.11,
нива, собственост на Михаил Асенов Митев съг
ласно н.а. № 105, том V, рег. 2799, дело № 1005 от
8.03.2016 г., площ преди промяната: 3000 кв. м,
площ след промяната: 2966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.150.2,
нива, собственост на ЕТ „Елвекс – Цветан Миков“
съгласно н.а. № 113, том 37, рег. 14100, дело № 7656
от 11.09.2013 г., площ преди промяната: 1037 кв. м,
площ след промяната: 1034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.151.1,
нива, собст веност на ЕТ „Елвекс – Цветан
Миков“ съгласно н.а. № 93, том 7, рег. 2571,
дело № 1376 от 11.03.2014 г., н.а. № 91, том 7,
рег. 2568, дело № 1374 от 11.03.2014 г., н.а. № 119,
том 8, рег. 2931, дело № 1611 от 17.03.2014 г., площ
преди промяната: 649 кв. м, площ след промя
ната: 174 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05921.151.4,
за местен път, собственост на Община Плевен,
площ преди промяната: 592 кв. м, площ след
промяната: 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05921.888.9901,
за друг вид застрояване, с. Бохот, площ преди
промяната: 1 391 476 кв. м, площ след промяната:
1 392 729 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3142
ЗАПОВЕД № РД-18-212
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чичил, община Кула, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3143
ЗАПОВЕД № РД-18-213
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ве
лющец, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3144
ЗАПОВЕД № РД-18-214
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Вракуповица, община Струмяни, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3145
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ЗАПОВЕД № РД-18-215
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3146

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-216
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горна Крушица, община Струмяни, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3147

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-217
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горна Рибница, община Струмяни, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3148

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-218
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Палат, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3149

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-219
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Раздол, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3150

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3152

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-225
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драката, община Струмяни, област Благоев
град.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3155
ЗАПОВЕД № РД-18-221
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цапарево, община Струмяни, област Благо
евград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-18-224
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добри лаки, община Струмяни, област Бла
гоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3154

ЗАПОВЕД № РД-18-220
от 5 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Седелец, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3151
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-226
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Игралище, община Струмяни, област Благо
евград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3156

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-223
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Никудин, община Струмяни, област Благо
евград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-227
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ка
меница, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3153

3157
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ЗАПОВЕД № РД-18-228
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Клепало, община Струмяни, област Благоев
град.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3158

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-229
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ко
либите, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3159

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-230
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кърпелево, община Струмяни, област Благо
евград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3160

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-231
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Махалата, община Струмяни, област Благо
евград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3161

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

ЗАПОВЕД № РД-18-232
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бреница, община Кнежа, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

3162

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-233
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лазарово, община Кнежа, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3163
ЗАПОВЕД № РД-18-234
от 9 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3164

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1740
от 18 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следпри
ватизационен контрол и протоколно решение
№ 5517 от 18.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на Министерството на вътреш
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н и т е р аб о т и , Гл а вн а д и р ек ц и я „Г р а н и ч н а
полици я“ – Регионална дирек ци я „Гранична
полиция“ – Драгоман, представляващ: поземлен
имот № 004020 с площ 22 182 кв. м, намиращ
се в землището на с. Уши, община Трекляно,
област Кюстендил, ведно с построените в него:
1. административна сграда със застроена площ
450 кв. м; 2. сграда-питомник със застроена
площ 65 кв. м; 3. сграда-тоалетна със застрое
на площ 3 кв. м; 4. сграда-гараж със застроена
площ 60 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3106
РЕШЕНИЕ № 1741
от 18 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правил
ник на Агенцията за приватизация и следпри
ватизационен контрол и протоколно решение
№ 5518 от 18.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 38563.169.544, с площ 8815 кв. м,
намиращ се в с. Копринка, община Казанлък,
област Стара Загора.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3107

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 67
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Бла
гоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за нов водопроводен клон РЕ ∅ 90
от съществуващ водопроводен клон РЕ ∅ 110 от
водопроводната мрежа на Благоевград до имот с
идентификатор 04279.55.37, местност Шейница, по
КК на Благоевград с трасе и сервитут, засягащ и
ограничаващ ползването на имот с идентификатор
04279.55.32 (полски път – общинска собственост)
по КК на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Админи
стративния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
3237

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

РЕШЕНИЕ № 68
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Бла
гоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на електропровод до
и мо т с и ден т ифи кат ор 04279.17.2 , мес т нос т
Чикуто – Ш.16, по кадастралната карта на Бла
гоевград, засягащо и ограничаващо ползването
на имот с идентификатор 04279.17.121 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Админи
стративния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
3238
РЕШЕНИЕ № 70
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благо
евград, одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общин
ския съвет – Благоевград, за имот с № 009002,
местност Лаго, землище на с. Покровник, община
Благоевград, с цел предвиждане на смесена мно
гофункционална устройствена зона с понижени
показатели „Смф1“: височина на застрояване – до
10 м; Кинт. – 1,5; Пзастр. – макс. 50 %; минимал
на озеленена площ – 30 %.
Председател:
Р. Тасков
3239
РЕШЕНИЕ № 71
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Бла
гоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен 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 собстве
ност) по кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Админи
стративния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
3240
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ОБЩИНА БРЕЗОВО

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 503
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Брезово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за трасе на външно
ел. захранване – подземна кабелна линия 1 kV за
помпена станция, от ТП № 2 в кв. 18 по плана
на с. Стрелци по ПИ № 081018, местност Горен
данлък, по КВС за землището на с. Стрелци,
ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
За председател:
Н. Аврамова
3192

РЕШЕНИЕ № 47-3
от 26 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и
чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение (ЧИ)
на общ устройствен план на община гр. Добрич
(ОУПО) за УПИ IV – „За обществено и делово
обслужване“ (ОДО), в кв. 815 на ЦГЧ за промяна
от устройствена зона за обществено обслужващи
дейности в жилищна зона за малкоетажно застро
яване, с устройствени показатели: плътност на
застрояване – от 20 % до 60 %, интензивност на
застрояване – от 0,5 до 1,2, необходима озеленена
площ – от 40 % до 60 %, Н – до 10 м.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
3067

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1562-2
от 24, 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ и по доклад от кмета на общи
на Варна с рег. № АУ106172ВН-006ВН/1.03.2019 г.
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на обект: „Реконструкция
на ул. Ал. Рачински, в участъка от бул. Съборни
до бул. Генерал Колев по плана на 4-ти подра
йон на гр. Варна“, представляващ изменение на
Заповед № 244 от 6.01.1959 г. на Министерството
на комуналното стопанство, благоустройство и
пътища при съобразяване със Заповед № Г-91 от
28.02.2007 г. на зам.-кмета на община Варна и
Заповед № Г-430 от 17.12.2008 г. на зам.-кмет на
община Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дне
вен срок от обнародването в „Държавен вест
ник“ решението подлежи на обжалване с жалба
в два еднообразни екземпляра чрез Общин
ския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, чл. 21,
ал. 8 от ЗОС Общинският съвет – гр. Варна, до
пуска предварително изпълнение на решението
поради защита на важни обществени интереси,
а именно – обектът е от първостепенно значение
за Община Варна, включен е в годишната про
грама за управление и разпореждане с общински
имоти през 2019 г., приета с Решение № 1500-2/37
от 30.01.2019 г., и отчитайки обществената зна
чимост на плана с цел ускоряване на сроковете
за реализирането на дейностите за изграждане
на пътната и техническата инфраструктура в
територията, попадаща в обхвата на плана, в
обществена полза.

3273

Председател:
Т. Балабанов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1186
от 18 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 13 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с
предложение вх. № ОА-9996/9.04.2019 г. от кме
та на община Елин Пелин по повод заявление
вх. № УТ2_20-2132/26.03.2018 г. и по предложе
ние на постоянната комисия по устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява проект за ПУП – ИПРЗ за ПИ
№ 542, кв. 21, и ПИ № 543, кв. 20, в.з. Побит
камък, и образуване на нови УПИ V-542, кв. 21,
и УПИ IV-543, кв. 20, в.з. Побит камък, община
Елин Пелин.
Решението може да се обжалва по реда на
АПК чрез Общинския съвет – гр. Елин Пелин,
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Н. Плещов
3252

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 607
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елемен
тите на техническата инфраструктура – елек
троснабдяване и водоснабдяване, на поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на
гр. Пещера в местност Широките ливади, като
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трасето на електропровода обхваща поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1615 с начин на
трайно ползване – за селскостопански, ведом
ствен, горски път, общинска собственост. Тра
сето на водопровода обхваща поземлен имот с
идентификатор 56277.3.1614 за улица (общинска
собственост) по КККР на гр. Пещера, имот с
идентификатор 56277.3.1615 за селскостопански,
горски, ведомствен път (общинска собственост)
по КККР на гр. Пещера.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ ре
шението може да бъде обжалвано чрез Общин
ския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
П. Хамамджиев
3190

по червените и сините линии, зачертавания
със зелен и кафяв цвят, щриховки със зелен цвят,
надписи със син и зелен цвят, нови осови точки
51а и 51б с кафяв и червен цвят и котировки с
черен цвят за регулацията, червени ограничителни
линии и котировки с черен цвят за застрояването
и матрица с устройствени показатели за зона
„Жс1“ с височина до 12 м, до 4 етажа, Кинт. до
1,2, плътност на застрояване – до 60 %, озеленя
ване минимум 40 %, указани със син цвят.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив.
Председател:
С. Петкова
3217

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 53
от 14 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 112, ал. 2, т. 3 и 7, чл. 129, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 25 от ПЗРЗИДЗУТ Общин
ският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми: „Елек
трификация“, „Водоснабдяване и канализация“
и „Комуникационно-транспортна“, за УПИ ІІІ533.591, за ЖС и ООД в кв. 97 по плана на
ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Остромила – кв. Бе
ломорски, представляващ ПИ с идентификатор
56784.533.591 по КК на гр. Пловдив, местност
Мандра тарла, район „Южен“, Пловдив, за про
мяна предназначението на земеделска земя, като
го изменя и от него се образуват:
от кв. 97 на ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Ос
т ромила – к в. Беломорск и се образу ват два
нови квартала 97 и 98, отваря се нова улица с
габарит 9 м от осова точка 51а до осова точка
51б за осигуряване на транспортен достъп и
захранване на УПИ с инженерна и техническа
инфраструктура;
за нов кв. 97 се урегулират нови: УПИ IX533.550, жилищно застрояване и общественооб
служващи дейности; УПИ Х-533.551, жилищно
застрояване и общественообслужващи дейности;
УПИ XI-533.552, жилищно застрояване и общест
венообслужващи дейности; У ПИ XII-533.553,
жилищно застрояване и общественообслужващи
дейности, с ново свободно, основно и допълващо
застрояване;
за нов кв. 98 се урегулират нови: УПИ XIII533.554, жилищно застрояване и обществено
обслужващи дейности; УПИ XIV-533.555, жи
лищно застрояване и общественообслужващи
дейности; УПИ XV-533.556, жилищно застрояване
и общественообслужващи дейности; УПИ XVI533.557, жилищно застрояване и общественооб
служващи дейности, с ново свободно, основно и
допълващо застрояване;

РЕШЕНИЕ № 95
от 27 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Ро
допи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект „Външно ка
белно електрозахранване на търговски обект в
поземлен имот с идентификатор 361.481 по кадас
тралната карта на с. Цалапица, община „Родопи“.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 361.481, 361.6, 361.5, 361.314
и 361.4 по кадастралната карта на с. Цалапица
с дължина на новото трасе 313,08 м съгласно
приложения ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка,
изработени от лицензиран проектант, Решение
№ 32, взето с протокол № 10 от 19.12.2018 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

3241

Председател:
Г. Вълева

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 437
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинск ият
съвет – с. К а йнарж да, одобрява П У П – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за външно електрозахранване на ПИ № 039022,
местност Коджа Анлък в землището на с. Стрел
ково, община Кайнарджа.

3243

Председател:
И. Петков
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РЕШЕНИЕ № 438
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Кайнарджа, одобрява ПУП – ПП (под
робен устройствен план – парцеларен план) за под
земна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД,
на територията на община Кайнарджа.

3244

Председател:
И. Петков

24. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, Разреше
ние за строеж № РС-26 от 10.04.2019 г. за обект:
„АЕЦ „Козлодуй“ – Подмяна на високоволтови
разединители в ОРУ 220 kV“, подобект „Поле 9“,
с местонахождение: Площадка на АЕЦ „Козло
дуй“, в поземлен имот № 000218 по картата на
възстановената собственост на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подле
жи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3283
25. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, Разреше
ние за строеж № РС-27 от 10.04.2019 г. за обект:
„АЕЦ „Козлодуй“ – Подмяна на високоволтови
разединители в ОРУ 220 kV“, подобект „Поле 7“,
с местонахождение: Площадка на АЕЦ „Козло
дуй“, в поземлен имот № 000218 по картата на
възстановената собственост на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подле
жи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3284
6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000269/15.04.2019 г. възлага
на Христо Христов Мирчев, адрес за корес
понденция: с. Говедарци, ул. Тринадесета № 2,
следния недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда с предназначение – гараж, идентификатор
65231.910.475.1.2, площ 27,10 кв. м, съседи по скица:
на същия етаж – 65231.910.475.1.3, 65231.910.475.1.1,
65231.910.475.1.29, под обекта – няма, над обек
та – 65231.910.475.1.34. Самостоятелният обект
се намира на ет. 1 в пететажна жилищна сграда
със застроена площ 538 кв. м и с идентифика
тор: 65231.910.475.1. Сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 65231.910.475,
със стар номер на имота 1872, квартал 117,
парцел XIV, гр. Самоков, ул. Подридна № 104,
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целият с площ 1107 кв. м, и съседи на имота по
скица: 65231.910.470, 65231.910.471, 65231.910.472,
6 52 31.910 .47 3 , 6 52 31.910 .474 , 6 52 31.910 .476 ,
65231.910.477, 65231.916.395. Самостоятелният обект
се продава заедно със съответните принадлежа
щи идеални части от общите части на сградата,
в която се намира, както и с принадлежащите
идеални части от правото на строеж върху опи
сания поземлен имот.
3232
83. – Военномедицинската ака деми я –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образова
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща хирургия“ – едно място за военнослужещ
за нуждите на катедра „Хирургия“ на МБАЛ – Со
фия, ВМА. Срок за подаване на документите – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурса и не
обходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече инфор
мация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
3255
58. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност доцент, както следва: в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.10. Химични тех
нологии, научна специалност „Процеси и апарати
в химичната и биохимичната технология“ – един;
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.11. Био
технологии, научна специалност „Технология на
биологичноактивните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъчини)“ – един; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Физика на
океана, атмосферата и околоземното простран
ство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056/715 725.
3242
282. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
три конкурса за заемане на академичната длъж
ност доцент в професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност „Български език“,
за нуждите на Секцията за българска лексико
логия и лексикография, Секцията по ономастика
и Секцията за етнолингвистика и един конкурс
за академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 2.1. Филология, на
учна специалност „Български език“, за нуждите
на Секцията за терминология и терминография.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти се подават в канцеларията на института,
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504,
тел. 02/872-23-02.
3199
166. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конкурси за
професори – трима: двама по професионално
направление 4.2. Химически науки (неорганична
химия), един за лаборатория „Високотемпературни
оксидни системи“ и един за лаборатория „Интер
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металиди и интеркалационни материали“, един
по професионално направление 4.2. Химически
науки (химична кинетика и катализ) за лабо
ратория „Реактивност на твърди повърхности“;
доценти – шестима: двама по професионално
направление 4.2. Химически науки (неорганична
химия), един за лаборатория „Високотемпера
турни оксидни системи“ и един за лаборатория
„Интерметалиди и интеркалационни материали“,
двама по професионално направление 4.2. Хи
мически науки (химична кинетика и катализ) за
лаборатория „Реактивност на твърди повърхно
сти“ и двама по професионално направление 4.2.
Химически науки (химия на твърдото тяло), един
за лаборатория „Кристалохимия на композитни
материали“ и един за лаборатория „Електронна
спектроскопия на твърди повърхности“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел.: 02/979 25-60 и 02/872-48-01.
3221
21. – Общ и н а Ас еновг р а д н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП (пацеларен план) на трасе
ел. кабел високо напрежение 20 kV през имот
31108.16.69 (полски път) по КК на с. Златовръх.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“.
3218
91. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про
ект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Бугьовец (Опашиница) в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 1-14 от 3.04.2019 г. на комисията,
назначена със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на
кмета на община Перник, за имоти с пл. № 222
и 268. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обяв
лението в „Държавен вестник“ заинтересува
ните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата
го документация до кмета на община Перник.
За справка: ет. 12, стая 15.
3200
92. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про
ект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Витановски уши в земли
щето на гр. Перник, кв. Радина чешма, община
Перник, приет с протокол № 1-13 от 3.04.2019 г.
на комисията, назначена със Заповед № 918 от
27.04.2016 г. на кмета на община Перник, за имот
с пл. № 55871.623.238. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 15.
3201
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3. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за стро
еж № РД-20-47 от 8.04.2019 г. на възложителя
„Еском“ – ООД, с ЕИК 040433493 и адрес Хас
ково, ул. Епископ Софроний № 12, да изгради
съгласно одобрения от областния управител на
област Пловдив на 4.04.2019 г. работен инвес
тиционен проект за обект: „Оптична кабелна
линия с. Дълбок извор – Асеновград, в обхвата
на път III-667 „Първомай – Асеновград“ от км
23+050 до км 40+0039“, попадащ в териториите
на две общини: Първомай и Асеновград, в област
Пловдив, като линеен обект на техническата ин
фраструктура. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3222
6. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 535 от
31.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Приморско,
прието с протокол № 44 от 31.01.2019 г., е допус
нато изработването на проект на ПУП – ПП за
трасе на главен водопровод от напорен водоем
до разпределителна мрежа на гр. Китен, преми
наващо през ПИ 37023.15.18, ПИ 37023.15.13, ПИ
37023.15.14, ПИ 37023.15.269, ПИ 37023.10.416, ПИ
37023.10.417, ПИ 37023.10.391 и ПИ 37023.10.469
по КККР на гр. Китен. Изработеният проект е
разгледан на заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията и е приет по
т. 10 от протокол № 2 от 28.02.2019 г. Проектът
се съхранява в дирекция „УТАС“ при Община
Приморско и може да бъде предоставен за раз
глеждане по всяко време на работния ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
3245
7. – Община Приморско, дирекция „УТАС“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин
тересованите, че с Решение № 500 от 11.10.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Приморско, прието с
протокол № 40 от 11.10.2018 г., е допуснато из
работването на проект на ПУП – ПП за трасе
на реконструкция на съществуващ тласкател за
участък от КПС 5 до улична регулация на гр. Ки
тен, засягащ ПИ 37023.21.29, ПИ 37023.21.30 и ПИ
37023.21.38 по КККР на гр. Китен. Изработеният
проект е разгледан на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията и
е приет по т. 5 от протокол № 2 от 28.02.2019 г.
Проектът се съхранява в дирекция „УТАС“ при
Община Приморско и може да бъде предоставен
за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
3246
1. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфра
структура извън урбанизираната територия – во
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допроводно отклонение и ел. захранване 20 kV
до имот с идентификатор 63427.220.37 в местност
Бъзов дол, землище на гр. Русе, през имоти с иден
тификатори 63427.216.28 и 63427.227.17 – общинска
собственост, и 63427.220.10 и 63427.220.37 – част
на собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3216
52. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната терито
рия – промяна трасе на водопровод ∅ 150 от
НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землище
то на с. Бъзън, през имоти с идентификатори:
07231.33.473, 07231.33.494, 07231.40.172, 07231.40.469
и 07231.40.470 – общинска собственост. На осно
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3215
6. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропро
вод СН от ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в
с. Злокучене. Трасето на електропровода започва
от съществуващ ТП „4“ в с. Ковачево, минава
през имоти с идентификатори 37491.12.210 (паси
ще, мера), 37491.21.264 (територии за транспорт),
37491.11.302 (водни течения), 37491.22.277 (тери
тории за транспорт) и 37491.22.278 (отводнителни
канали) по КК на землище с. Ковачево и през
имот с идентификатор 31214.13.192 (територии
за транспорт) по КК на землище с. Злокучене,
достига до с. Злокучене, след което по улица
с осови точки 46-45-44-43, 43-37-27 достига до
БКТП „2“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3223
7. – Община Септември на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1224 от
26.03.2019 г., взето с протокол № 61 от заседание
на Общинския съвет – гр. Септември, проведено
на 26.03.2019 г., е одобрен ПУП – ПП (парцеларен
план) за определяне на трасета на електропровод,
водопровод и оптична кабелна линия за захранване
на имот с идентификатор 11154.321.82, м. Красови
ливади, по КК на землище с. Виноградец. Трасе
то на електропровода започва от нов ЖБ стълб,
монтиран в междустълбието на стълб № 214 и
215 в имот 11154.203.208 (000208 – стар), където е
точката на присъединяване. Преминава през имот
11154.203.31 (203031 – стар) с НТП – пасище, мера,
преминава под имот 11154.231.98 (000098 – стар) с
НТП – местен път, чрез хоризонтално сондиране,
чупи на юг и на около 213 м отново чрез сондира
не преминава имот 11154.231.98 (000098 – стар) с
НТП – местен път, продължава на запад и по имот
11154.231.102 (231102 – стар) с НТП – полски път, и
имот 11154.231.229 (000229 – стар) с НТП – полски
път, достига до имот 11154.231.82, който е обект
на захранване. Дължината на електропровода е
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735 м със сервитут 1 м от двете страни. Трасето
на водопровода започва от съществуващ уличен
водопровод (хидрант) ПЕВП тръби ∅ 90 в регу
лацията на с. Виноградец. Продължава на юг по
имот (000098 – стар) с НТП – местен път, и на
около 58 м продължава по трасето на водопровода
до захранващия имот. Дължината на водопровода
е около 779 м със сервитут по 0,60 м от двете
страни плюс диаметъра му. Трасето на оптич
ната кабелна линия е в един изкоп с трасето на
водопровода. Дължината на оптичния кабел е
779 м. Проектът се намира на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамбо
лийски № 37а, ет. 3. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Пазарджик. Жалбите
и протестите се подават чрез Общинския съвет
на община Септември в 30-дневен срок от об
народване на решението в „Държавен вестник“.
3251
47. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава на
заинтересованите, че на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП – пар
целарен план за „Нова пътна връзка от път
SFO-1431 до жп гара Мирково“ – с. Мирково, в
землището на с. Мирково, ЕКАТТЕ 48324, община
Мирково, Софийска област. Проектите се нами
рат в общинската администрация – с. Мирково,
стая № 10 (отдел „Устройство на територията“).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по подробния устройствен план в об
щинската администрация – с. Мирково.
3225

СЪДИЛИЩА
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
ЕТ „Зоров – 91 – Димитър Зоров“, София; „Ню
Прод жек т с Консул т“ – ЕООД, Софи я; „Со 
фия – плод“ – ООД, София; „Млечни продукти
Тракия“ – ЕООД, Хасково, и „Чех – Йосиф Ново
сад“ – ООД, София, на ПМС № 32 от 22.02.2019 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за пре
доставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
(приета с ПМС № 251 от 2016 г., което постанов
ление е обнародвано в ДВ, бр. 18 от 1.03.2019 г.;
изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)
и ПМС № 38 от 1.03.2019 г. за изменение на ПМС
№ 32/2019 г. за изменение и допълнение на Наред
бата за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“,
издадени от Министерския съвет, по което е
образувано адм. д. № 3535/2019 г. по описа на
Върховния административен съд.
3212
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 15,

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ал. 1, т. 3, 5, 6, 8, чл. 16, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 3,
чл. 29, ал. 2, чл. 29а, глава четвърта и § 9 от
ПРЗ, както и чл. 9, ал. 3 и чл. 36 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и продажба на
жилища – общинска собственост, на Общинския
съвет – гр. Созопол. По оспорването е образувано
адм. дело № 800/2019 г. по описа на Админи
стративния съд – Бургас, което е насрочено за
6.06.2019 г. от 10,20 ч.
3219
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че от
„Кремиковци“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК
831642523, София, е подадена жалба, с която се иска
прогласяване на нищожност на Решение № 141 от
29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Приморско.
С решението на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА е одобрен
проект за изменение на ПУП (ПРЗ) в обхват на
север от кв. 31 и на североизток от ул. Атлиман
до морския бряг, обособен в кв. 47 и кв. 47А по
плана на гр. Китен, община Приморско. По ос
порването е образувано адм. дело № 1470/2018 г.,
насрочено за 19.06.2019 г. от 11,30 ч. Заинтере
сованите лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
с подаване на заявление, съдържащо реквизитите
по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ, и представяне на пис
мени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересовано лице на заявителя.
3220
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Бургас, против Наред
бата за регистрация, стопанисване и контрол на
кучета на територията на община Камено, приета
с решение по протокол № 23 от 18.06.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Камено. По оспорването
е образувано адм. дело № 750/2019 г. по описа на
Административния съд – Бургас, което е насро
чено за 30.05.2019 г. от 10,30 ч.
3231
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съоб
щава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, срещу чл. 15, ал. 3, чл. 19,
ал. 3, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 25, т. 2, чл. 29, т. 1,
чл. 28, ал. 4 от Наредба № 4 за реда и условията
за установяване на жилищни нужди и за упра
вление и разпореждане с общински жилища на
територията на община Несебър. По оспорването
е образувано адм. дело № 758/2019 г., насрочено
за 30.05.2019 г. от 10,20 ч.
3309
А дминис тративни я съд – Варна, чет вър 
ти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е направено
оспорване от Марин Колев Тодоров от с. Горен
чифлик, община Долни чифлик, срещу чл. 17,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 19, ал. 1 и приложение № 5
към чл. 19, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Долни чифлик,
приета с Решение № 264 по протокол № 20 от
29.11.2016 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 925/2019 г., насрочено за 23.05.2019 г. от 13,30 ч.
3203
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Административният съд – Видин, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесу
алния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Кремиковци, на раз
поредбата на чл. 29 от Наредбата за управление
на дейностите по отпадъците на територията на
община Брегово в частта на въведеното изискване
за притежаване на „съответно разрешение“ по
чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по „съ
биране“ на ИУМПС, по което е образувано адм. д.
№ 110/2019 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 3.06.2019 г. от 10 ч.
3260
Административният съд – Кюстендил, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 17, ал. 2 и 3 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи
от общинския поземлен фонд в община Бобов
дол, приета с Решение № 2 от протокол № 1 от
29.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бобов дол.
По протеста е образувано адм.д. № 155/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 12.06.2019 г. от 10 ч.
3281
Административният съд – Пазарджик, ХІ със
тав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съоб
щава, че е постъпила жалба на „Елтрейд“ – ООД,
подадена против Тарифата за таксите за издаване
на разрешително за водовземане и за таксите
за водовземане от находище на минерална вода
Варвара, безвъзмездно предоставено от държавата
на Община Септември за ползване и управление
за срок от 25 години, приета с Решение № 1076
на Общинския съвет – гр. Септември, взето с
протокол № 56 на редовно заседание, проведено
на 30.10.2018 г. По жалбата е образувано адм.д.
№ 367/2019 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 22.05.2019 г. от 10,30 ч.
3278
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазар
джик – Стефан Янев, подаден против Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Брацигово по отно
шение на чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 40, приета с
Решение № 207 от 26.02.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По протеста е образувано
адм. д. № 411 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2019 г.
3256
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1039 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХІХ състав, по протест на Окръжната про
куратура – Пловдив, против чл. 29, ал. 1, т. 1 и
ал. 5, чл. 17, ал. 4 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди на граждани, управление и разпореждане
с общински жилищни имоти на територията на
община Първомай, приета с Решение № 220 на
Общинския съвет – гр. Първомай, взето с про
токол № 20 от 28.03.2013 г.
3257
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на текста на чл. 51,
ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 16 за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Ценово, по което ос
порване е образувано адм.д. № 152 по описа на
Административния съд – Русе, за 2019 г., V състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 5.06.2019 г. от 10,30 ч.
3258
Административният съд – Сливен, на ос
нование чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
съда е постъпил протест от Окръжната проку
ратура – Сливен, с предмет на оспорване чл. 9,
ал. 1, т. 1 в частта „или на други изключителни
обстоятелства“, чл. 9, ал. 3 и 6, чл. 25, ал. 4 и
чл. 28, ал. 1 от Наредбата за реда за управление
и разпореждане с общински жилищен фонд и га
ражи на Община Твърдица, по което е образувано
адм.д. № 137/2019 г. по описа на Административ
ния съд – Сливен, насрочено за разглеждане в
открито заседание на 29.05.2019 г. от 14 ч.
3277
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 188/2019 г. по протест на Окръжната про
куратура – Смолян, срещу Наредбата на Община
Борино за условията и реда за прокопаване на еле
ментите от техническата инфраструктура, приета
с Решение № 433 по протокол № 48 от 27.05.2011 г.
на Общинския съвет – с. Борино, в нейната ця
лост. Делото е насрочено за 18.06.2019 г. от 14 ч.
3259
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 554/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
10.07.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредба № 2 за определянето и админи
стрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Годеч.
3279
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръж
ната прокуратура – София, е образувано адм. д.
№ 628/2019 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.09.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване са разпоредбите на
раздел двадесет и трети „Административнонака
зателни разпоредби“ от Наредбата за управление
на дейностите по третиране на отпадъците и
поддържане чистотата на територията на община
Своге, приета с Решение № 136 по протокол № 12
от 29.08.2014 г. на Общинския съвет – гр. Своге.
3280
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния ко
декс съобщава, че е постъпил протест от Румен
Арабаджиков – прокурор в Окръжната прокура
тура – Стара Загора, за отмяна на разпоредбите
на чл. 20, ал. 2, чл. 29, ал. 4, чл. 30, ал. 1, т. 1 и
4 и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за управлението,
ползването и стопанисването на горските тери
тории, собственост на Община Раднево, по който
е образувано адм. д. № 150/2019 г. по описа на
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Административния съд – Стара Загора, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.05.2019 г. от 11,30 ч.
3205
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съ
общава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 6, ал. 4,
пр. 2 от Наредбата за управление и разпореж
дане със земите от общинския поземлен фонд
и незастроените общински поземлени имоти по
плановете на населените места на територията
на община Омуртаг. По протеста е образувано
адм.д. № 91/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Търговище, със страни Окръж
ната прокуратура – Търговище, и Общинския
съвет – гр. Ому ртаг. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.05.2019 г. от 10,30 ч.
3276
Административният съд – Търговище, на ос
нование чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокура
тура – Търговище, против чл. 17, ал. 1, чл. 28,
ал. 2, чл. 41, ал. 1, 2 и 3, чл. 42, ал. 3, т. 1 и чл. 46,
ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Наредбата за управление на
общинските горски територии в община Опака.
По протеста е образувано адм.д. № 84/2019 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни Окръжната прокуратура – Търговище, и
Общинския съвет – гр. Опака. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.05.2019 г. от 10,30 ч.
3282
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 13,
ал. 2, чл. 23, ал. 1, чл. 24, ал. 4 и чл. 28, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за условията и реда за устано
вяване на жилищните нужди, за настаняване под
наем и продажба на общински жилища, приета с
Решение № 42-5 по протокол № 5 от 19.05.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Нови пазар, изменена
с Решение № 116-9 от 22.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Нови пазар. Въз основа на протеста е
образувано административно дело № 220/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 20.05.2019 г. от 9 ч.
3310
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 22, ал. 2, чл. 30, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 38, ал. 2
от Наредбата за управлението, стопанисването и
ползването на горски територии – общинска соб
ственост, приета от Общинския съвет – с. Никола
Козлево. Въз основа на протеста е образувано
адм. дело № 206/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Шумен, насрочено за 20.05.2019 г.
от 9 ч.
3198
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, І-8 състав, уведомява Джонатан Франк
Розен, роден на 29.06.1976 г. в гр. Кейптаун, Ав
стралия, че е ответник по гр. д. № 3219/2017 г.
по описа на СГС, І-8 с-в, образувано по подадена
от „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК 831919536,
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искова молба, образувана по предявен иск с прав
на квалификация чл. 432 от ТЗ, чл. 60 от ЗКИ,
чл. 124, ал. 2 от ГПК, подсъдност: чл. 4, ал. 1, т. 2
от Кодекса на международното частно право, и
му указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
І-8 с-в, София, бул. Витоша № 2, за връчване на
преписи от исковата молба, приложенията към
нея и другите книжа по делото. В противен слу
чай ще му бъде назначен особен представител
по делото.
3206
Асеновградският районен съд, гражданска
колегия, ІІ състав, призовава Динчер Алтънджан
с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ в дело
водството на съда за получаване на препис от
исковата молба и приложенията за отговор по
чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 693/2019 г.
с правно основание иск по СК, заведено от Гюл
сюм А. Куртева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3263
Варненският районен съд, гражданска колегия,
30 състав, призовава Валерия Дмитриевна Никол
ская, родена на 15.01.1985 г., гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в деловодството на Районния съд – Варна,
ХХХ състав, за връчване на съдебните книжа
по гр. д. № 18906/2018 г., образувано по искова
молба за развод с правно основание чл. 49, ал. 1
от ГПК от Димитър Атанасов Атанасов. Указва
на Валерия Дмитриевна Николская, родена на
15.01.1985 г., гражданка на Руската федерация, че
при неявяване за получаване на книжата ще є
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3207
Районният съд – Монтана, гражданска коле
гия, 1 състав, призовава Зейни Йозтюрк, роден на
20.02.1967 г., гражданин на Р. Турция, с последен
адрес София, ж.к. Разсадника, бл. 78, вх. Б, ет. 3,
ап. 31, да се яви в съда в двуседмичен срок считано
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр. д. № 69/2019 г.,
заведено от Даниела Стефанова Гайдарова, за
връчване на искова молба и приложения към
нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК (иск
по чл. 318 ГПК във връзка чл. 127, чл. 142 и
сл. и чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК). При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
3208
Старозагорският районен съд, ХІІІ граждански
състав, съобщава на ответницата Олга Блошенко,
родена на 6.01.1999 г., гражданка на Молдова, за
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заведеното гр.д. № 1801 по описа за 2019 г. на
Районния съд – Стара Загора, от ищеца Звезде
лин Иванов Колев, като є указва, че следва да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в РС – Стара Загора, за да
є бъдат връчени препис от исковата молба ведно
с приложенията към нея, подадена от Звезделин
Иванов Колев, с която е предявен иск по чл. 49,
ал. 1 СК, като в случай че не се яви, ще є бъде
назначен особен представител при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3262
Троянският районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, призовава Роза Виг, за която няма
данни в регистър „Население“, сега с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда за получаване на препис от исковата
молба и приложенията за отговор по чл. 131 ГПК
като ответница по гр.д. № 86/2019 г., заведено
от Александър К. Петров, и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3261

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Обединени за милосърдие“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 5.06.2019 г. в 9 ч. в София на адреса на
сдружението – ул. Св. София № 5, в залата на
втория етаж, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на сдружение „Обедине
ни за милосърдие“ за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. обсъждане и приемане на цели на
сдружението за 20190 г.; 3. избор на нови членове
на управителния съвет и определяне на мандата;
4. промени в устава на сдружението. Членовете
на сдружението се поканват да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени
от тях лица. По тношение на пълномощните за
представителство на общото събрание се прилага
чл. 17, ал. 3 и 4 от устава, а именно: членовете на
общото събрание могат да бъдат представлявани
от пълномощници – делегати, като пълномощното
следва да е в писмена форма с нотариална заверка
на подписите. Регистрацията на участниците ще
започне от 8,30 ч. в деня на общото събрание на
адреса на сдружението – София, ул. Света София
№ 5. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ
щия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположени на членовете на адреса
на сдружението – София, ул. Света София № 5,
тел. 02/811 8626; vera.ivanova@ubb.bg.
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