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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 14 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40,
56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и
бр. 23 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Командированият е длъжен да
уведоми предварително изпращащата администрация дали членове на семейството му
ще пребивават заедно с него в приемащата
държава по време на командировката за
срок, не по-малък от предвидения в чл. 25в,
ал. 1 – 6, както и да уведомява за всяка настъпила промяна, включително в случаите
по чл. 25в, ал. 2 и 3.
(2) За удостоверяване на обстоятелството
по ал. 1 командированият попълва ежемесечна декларация за броя на дните, през които
членовете на семейството му са пребивавали
на територията на приемащата държава в
съответния месец.“
§ 2. В чл. 19, ал. 4 думите „не по-малко от
2/3 от периода“ се заменят с „не по-малко от
1/2 от периода“.
§ 3. В чл. 20, ал. 5 накрая се добавя „или
оправомощено от него лице“.
§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, 5 и 6 думите „могат да сключват
в приемащата държава“ се заменят с „могат
да сключват“.
2 . В а л. 9 д у м и т е „а ко т е зи ра з ход и
не се поемат от ск лючената медицинска
осигуровка, тя е с максимално възможно
покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната
държава и не е възможно транспортиране в
България“ се заменят с „ако не е възможно
т ранспортиране в Реп ублика Българи я и
не е сключена медицинска осигуровка или
разходите не се поемат от сключената медицинска осигуровка и тя е с максимално
възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за
съответната държава“.

§ 5. Член 25в се изменя така:
„Чл. 25в. (1) С правата по наредбата се
ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в
приемащата държава за срок, не по-малък от
1/2 от срока на командировката.
(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата,
ако пребивават със служителя в приемащата
държава за срок, не по-малък от 1/2 от периода между датата на раждането и датата на
приключване на командировката.
(3) В случаите на сключване на брак след
началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползват с правата по
наредбата, ако пребивават със служителя в
приемащата държава за срок, не по-малък от
1/2 от периода между датата на сключване
на брак и датата на приключване на командировката.
(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не
продължават да учат в приемащата държава,
се ползват от правата по наредбата, ако пребивават със служителя в приемащата държава
за срок, не по-малък от 1/2 от периода между
началната дата на командировката и датата
на навършване на пълнолетие.
(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст
по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват
от правата по наредбата, ако пребивават със
служителя в приемащата държава за срок, не
по-малък от 1/2 от периода между началната
дата на командировката и датата на навършване на 25-годишна възраст.
(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по
време на командировката, се ползва от правата
по наредбата, ако пребивава със служителя
в приемащата държава за срок, не по-малък
от 1/2 от периода между началната дата на
командировката и датата на прекратяване
на брака.
(7) При неизпълнение на изискването за
срока на пребиваване по ал. 1 – 6 командированият служител възстановява средствата,
изплатени от изпращащата администрация за
членовете на семейството му. Средствата по
тази алинея не се възстановяват в случаите по
чл. 19, ал. 1, т. 1 и 5. С разрешение на ръко-
водителя на изпращащата администрация
средствата по тази алинея не се възстановяват
и в случаите, когато пребиваването на член
на семейството е прекратено поради сериозно
заболяване.“
§ 6. В чл. 31 ал. 1 и т. 1 на ал. 2 се отменят.
§ 7. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 8:
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„8. „Неработещ съпруг“ е съпруг, който
не работи по трудов или друг договор и не
упражнява свободна професия в приемащата
държава.“

редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Периодът на престой на членовете на
семействата на заварените към 1 септември
2019 г. дългосрочно командировани лица се
установява въз основа на декларираните от
тях обстоятелства в подадените към 31 август
2019 г. декларации по чл. 18.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, 2 и 5, които влизат в сила
на 1 септември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

Заключителна разпоредба

4631

Параграф единствен. Постановление № 346
на Министерския съвет от 2004 г. за приемане
на Правилник за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27
от 2018 г.) се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 14 ЮНИ 2019 Г.

за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57
и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г.,
бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г. и
бр. 75 и 107 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 12, ал. 3, изречение второ накрая се добавя „или оправомощено от него лице“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 14 ЮНИ 2019 Г.

за приемане на Правилник за дейността и
организацията на работа на Националния
съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на
организациите на и за хората с увреждания
и контрола за спазването на критериите за
национална представителност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
дейност та и организаци ята на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,

ПРАВИЛНИК

за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността
и организацията на работа на Националния
съвет за хората с увреждания, условията и
редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с
увреждания, както и контролът за спазването
на критериите съгласно чл. 92 от Закона за
хората с увреждания.
Чл. 2. Националният съвет за хората с
увреж дания, наричан по-нататък „Националния съвет“, е консултативен орган към
Министерския съвет за сътрудничество при
разработването и провеждането на политиката
за правата на хората с увреждания.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 3. Националният съвет:
1. оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за
правата на хората с увреждания в съответствие
с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на
хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните
стратегически документи;
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2. дава становища по всички проекти на
нормативни актове, стратегии, програми,
планове и други актове, които засягат правата
на хората с увреждания;
3. съдейст ва за координац и я та меж д у
държавните и местните органи, работодателск ите и синдика лните организации и
организациите на и за хората с увреждания
за осъществяване на необходимата подкрепа
при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване
на хората с увреждания;
4. взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение
по въпросите, засягащи правата на хората с
увреждания;
5. взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за
хората с увреждания;
6. организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени
бариери за упражняване на правата на хората
с увреждания в отделни области на подкрепа
чрез активно сътрудничество със средствата
за масово осведомяване;
7. обсъжда и приема обобщен годишен
доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания
с призната национална представителност с
осигурена финансова подкрепа под формата
на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на
хората с увреждания;
8. отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО
Чл. 4. В Национа лни я съвет у част ват
представители на:
1. държавата, определени от Министерския
съвет;
2. национално представителните организации на и за хората с увреждания;
3. национално представителните организации на работниците и служителите;
4. национално представителните организации на работодателите;
5. Националното сдружение на общините
в Република България.
Чл. 5. (1) Председател на Националния
съвет е заместник министър-председател,
определен с решение на Министерския съвет.
(2) Заместник-председатели на Националния съвет са:
1. министърът на труда и социалната политика;

ВЕСТНИК
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2. министърът на здравеопазването;
3. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, избран от тях за срок две години.
(3) Представителите по чл. 4, т. 1 са по един
заместник-министър на труда и социалната
политика, на финансите, на здравеопазването,
на образованието и науката, на регионалното
развитие и благоустройството, на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
на икономиката, на енергетиката, на младежт а
и спорта, на културата, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на
правосъдието, на околната среда и водите, на
земеделието, храните и горите и на туризма,
определени от съответния министър.
(4) Организациите по чл. 4, т. 2 – 5 определят по един представител за член на
Националния съвет.
(5) Поименният състав на членовете на
Националния съвет се определя със заповед
на председателя на съвета.
Чл. 6. (1) В заседанията на Националния съвет участват съответните определени
представители по чл. 5 или упълномощени
от тях лица.
(2) В заседанията на Националния съвет
при необходимост могат да участват като
наблюдатели и да предоставят становища
представители на:
1. Омбудсмана на Република България;
2. Комисията за защита от дискриминация;
3. Агенцията за социално подпомагане;
4. Агенцията за хората с увреждания;
5. Агенцията по заетостта;
6. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
7. Държавната агенция за закрила на детето;
8. Националния осигурителен институт;
9. Националната здравноосигурителна каса;
10. други органи на изпълнителната власт,
чиито правомощия са свързани с провеждането на държавната политика за правата на
хората с увреждания.
Чл. 7. (1) Председателят на Националния
съвет:
1. представлява съвета пред всички органи
и организации;
2. свиква и ръководи заседанията;
3. предлага проекта на дневен ред за заседанията въз основа на внесени предложения.
(2) При отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от определен от него
заместник-председател.
(3) Секретарят на Националния съвет, който
е представител от дирекция в специализираната администрация на Министерството на
труда и социалната политика:
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1. осигурява дейността по информационно,
административно и организационно-техническо обслужване на Националния съвет;
2. предоставя материалите за заседанията
на Националния съвет на хартиен носител
или по електронна поща;
3. изготвя протоколите от заседанията на
Националния съвет и води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет;
4. обобщава предоставените доклади и
счетоводни отчети на организациите на и за
хората с увреждания с призната национална
представителност на осигурената финансова
подкрепа за дейности под формата на субсидия
от държавния бюджет;
5. съхранява архива на Националния съвет
с 3-годишен срок, след което го предава в
архива на Министерството на труда и социалната политика;
6. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Националния
съвет на Портала за консултативните съвети
на Министерския съвет.
(4) Към Националния съвет могат да се
съставят експертни групи или комисии по
искане на неговите членовете.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) Националният съвет провежда
редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца.
(2) Проект на дневен ред за заседанията на
Националния съвет се изготвя въз основа на
внесени предложения. Предложения може да
прави всеки член на съвета с писмен доклад.
(3) Свикването на редовно заседание на
Националния съвет се извършва чрез покана,
публикувана на Портала за консултативните
съвети на Министерския съвет, не по-късно
от 5 работни дни преди откриване на заседанието. Секретарят на съвета уведомява
незабавно по електронна поща членовете на
Националния съвет за публикуваната покана.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа най-малко
следните данни:
1. място, дата и час на заседанието;
2. проект на дневен ред;
3. предложенията по ал. 2.
(5) Не по-късно от 3 работни дни от публикуване на поканата по ал. 3 членовете на
Националния съвет могат да правят мотивирани писмени предложения чрез секретаря
до председателя на съвета за включването на
допълнителни въпроси в проекта на дневен
ред за заседанието.
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(6) Постъпилите предложения по ал. 5
се изпращат от секретаря до членовете на
Националния съвет най-късно на следващия
работен ден от изтичане на срока по ал. 5.
(7) Окончателният дневен ред се приема
чрез гласуване при започване на заседанието.
(8) Извънредни заседания на Националния съвет се провеждат по предложения на
председателя на Националния съвет или при
писмено предложение на една трета от членовете на съвета.
(9) Извънредни заседания на Националния
съвет се свикват чрез покана, публикувана
на Портала за консултативните съвети на
Министерския съвет, не по-късно от 3 работни дни преди провеждане на заседанието.
Секретарят на съвета по електронна поща
уведомява членовете на Националния съвет
за публикуваната покана.
(10) Поканата за извънредни заседания
съдържа данните по ал. 4. На извънредното
заседание се разглеждат само въпросите по
предложения дневен ред.
(11) При провеждане на извънредни заседания писмени материали се предоставят
най-късно на следващия работен ден от публикуване на поканата.
Чл. 9. (1) При невъзможност да участва в
заседание всеки член на Националния съвет
може да представи писмено становище по
всяка точка от проекта на дневен ред заедно
с мотиви за начина на гласуване.
(2) При невъзможност за участие в насрочено заседание на Националния съвет
всеки член на съвета може да упълномощи
свой представител да участва и да гласува на
заседанието по всяка точка от дневния ред.
(3) В случаите по чл. 4, т. 2 упълномощеното лице може да представлява до трима
членове на Националния съвет с право на
глас. Упълномощеното лице може да гласува
за всяка точка от дневния ред от името на
съответния член на Националния съвет.
(4) Пълномощното се представя на секретаря на Националния съвет преди заседанието.
(5) Упълномощителят може да уведоми за
изготвено пълномощно по електронен път,
като изпрати чрез електронна поща прикачен,
сканиран и записан в PDF формат файл, съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя,
съгласно Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги, на
адрес: secretary-nshu@mlsp.government.bg, найкъсно в деня преди насроченото заседание.
Чл. 10. (1) Заседанията на Националния
съвет са присъствени и неприсъствени.
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(2) Присъствените заседания са редовни,
когато в тях участват повече от половината
от членовете на Националния съвет.
(3) Становищата по внесените предложения от членовете на Националния съвет се
предоставят писмено до секретаря на съвета
в срок до 2 работни дни преди насроченото
заседание.
Чл. 11. (1) Националният съвет приема
решения по обсъжданите въпроси.
(2) Решенията се вземат с мнозинство повече
от половината от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет, като
всеки член на съвета има право на един глас.
Чл. 12. (1) Неприсъствените заседания на
Националния съвет се провеждат по изключение с оглед на получаване на становища
от членовете на Националния съвет в спешен
порядък, когато обективни обстоятелства
налагат това.
(2) За провеж дането на неприсъствено
заседание членовете на Националния съвет
се уведомяват от секретаря на съвета по
електронна поща за внесените за разглеждане
материали.
(3) Становищата и предложенията заедно с
мотиви за начина на гласуване от членовете
на Националния съвет се предоставят писмено
по електронна поща до секретаря на съвета
в срок до 3 работни дни.
(4) Материалите се считат за съгласувани
без бележки, когато в срока по ал. 3 не е
получено становище.
(5) Решенията на неприсъствените заседания се вземат с мнозинство повече от половината от членовете на Националния съвет.
Чл. 13. (1) За всяко заседание на Националния съвет се води протокол, който се
подписва от председателя и от секретаря на
съвета и съдържа:
1. дата, час и място на провеждане на
заседанието;
2. поименен списък на участниците в заседанието на Националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения от Националния съвет;
5. информация за всяко проведено гласуване
и резултата от него, като се изброяват гласовете „за“ и поименно „против“ и „въздържал
се“ на всяка организация/институция;
6. основните позиции по обсъж даните
въпроси, изразените от участващите в заседанието или изразени по реда на чл. 9, ал. 2;
7. направените в хода на заседанието процедурни предложения, включително за гласуване по процедурен въпрос или по същество.
(2) Протоколите от заседанията на Националния съвет имат годишна номерация,
изготвят се в срок до 10 работни дни от
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провеждането на заседанието и след подписването им от председателя и от секретаря се
публикуват на Портала за консултативните
съвети на Министерския съвет.
(3) Особените мнения при гласуването на
решенията се представят в писмена форма
в двудневен срок от провеждането на заседанието и са неразделна част от протокола.
(4) По време на заседанието председателят
на Националния съвет изслушва и подлага
на гласуване всяко направено процедурно
предложение, включително предложенията
за гласуване на решение по обсъждани на
заседанието въпроси.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА
ПРЕДСТА ВИТЕЛНОСТ И КОНТРОЛ ЗА
СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ
Чл. 14. Организациите на и за хората с
увреждания, които искат да бъдат признати
за национално представителни, трябва да
отговарят на общите и специфични критерии
за национална представителност, регламентирани в чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за хората
с увреждания.
Чл. 15. (1) Организациите на и за хората с
увреждания, които кандидатстват за национална представителност, подават чрез министъра
на труда и социалната политика до Министерския съвет писмено заявление по образец за
признаване на национална представителност,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика, в което посочват ЕИК/БУЛСТАТ,
и прилагат следните документи:
1. доказателства, удостоверяващи изпълнение на общия критерий по чл. 92, ал. 1, т. 2
от Закона за хората с увреждания, включващи
един или няколко от следните документи:
а) справка за последните пет години от
датата на подаване на заявлението за осъществени дейности за подкрепа в областта
на социа лното приобщаване на хората с
увреждания, придружена с доказателства за
осъществените дейности;
б) списък на проведените мероприятия за
подкрепа в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания за последните пет
години от датата на подаването на заявлението, придружен с доказателствен материал;
в) други документи, удостоверяващи наличието на най-малко 5-годишен опит в областта на социалното приобщаване на хората
с увреждания;
2. поименен списък на всички членове
на съответните териториа лни ст ру кт у ри,
включително имената и адресите на техните
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ръководители, на хартиен и електронен носител, удостоверяващ изпълнение на общия
критерий по чл. 92, ал. 1, т. 3 от Закона за
хората с увреждания;
3. справка, удостоверяваща изпълнение на
съответния специфичен критерий по чл. 92,
ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
(2) Организациите, които кандидатстват за
първи път за национална представителност,
подават документите по ал. 1 не по-късно от
31 март на текущата година.
(3) Организациите – членове на Националния съвет, подават документите за национална
представителност в срок до три месеца преди
изтичането на решението на Министерския
съвет за признаването на националната им
представителност.
(4) Асоциацията по чл. 92, ал. 4 от Закона
за хората с увреждания предоставя протокол от заседание на органа за управление
на асоциацията, подписан и подпечатан от
членовете му, като прилага и съответните
документи по ал. 1 към заявлението за кандидатстване.
(5) Организация, участваща в асоциация по
ал. 4, която изпълни критериите за национална
представителност съгласно чл. 92 от Закона
за хората с увреждания, може самостоятелно
да кандидатства за признаване на национална
представителност по реда по ал. 1.
Чл. 16. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава постоянно действаща
комисия за установяване на изпълнението на
критериите за национална представителност
по чл. 92 от Закона за хората с увреждания.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението по чл. 15, ал. 1 и представя на министъра
на труда и социалната политика протокол от
проведените заседания и доклад за резултатите
в двумесечен срок.
(3) Комисията по ал. 1 може да изисква
от съответната организация да представи
допълнителна информаци я, свързана със
заявлението по чл. 15, ал. 1, както и да извършва проверки на място при необходимост.
За периода на изискване на допълнителна
информация или извършване на проверки на
място срокът по ал. 2 спира да тече.
(4) В едномесечен срок от представянето
на протокола по ал. 2 министърът на труда
и социалната политика внася в Министерския съвет доклад с проект на решение за
признаване или за отказ за признаване на
национална представителност.
Чл. 17. Контролът за спазването на крите
риите по чл. 92 от Закона за хората с уврежда-
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ния се извършва от комисията по чл. 16 и през
периода, за който съответната организация
е призната за национално представителна.
Чл. 18. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната
политика признава националната представителност на организациите на и за хората
с увреждания съгласно чл. 92 от Закона за
хората с увреждания.
(2) Министерският съвет се произнася с
решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в
едномесечен срок от внасянето на доклада
по чл. 16, ал. 4.
(3) Решението по ал. 2 се съобщава от секретаря на съвета на съответната организация
в 3-дневен срок от получаването му.
(4) Отказът за признаване на национална
представителност може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Решението за признаване на национална
представителност е за срок 4 години.
(6) Министерският съвет отменя решението
за признаване на национална представителност, когато:
1. в резултат на извършения контрол по
чл. 17 се установи, че съответна организация
с призната национална представителност или
асоциация по чл. 92, ал. 4 от Закона за хората
с увреждания не отговаря на критериите за
национална представителност;
2. се установят документи с невярно съдържание, послужили като основание за признаване на националната представителност.
Чл. 19. (1) Национално представителните
организации на и за хората с увреждания могат
да прекратят националната си представителност с писмено заявление до Министерския
съвет, подадено чрез министъра на труда и
социалната политика.
(2) Организациите, които са прекратили
националната си представителност, могат да
кандидатстват отново за национална представителност в него не по-рано от една календарна година след датата на прекратяването
на участието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 17, ал. 7 и чл. 92, ал. 5 от Закона за хората
с увреждания.
§ 2. Заварените при влизането в сила на
този правилник незавършени производства по
признаване на национална представителност
се довършват по досегашния ред.
4633
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на
туризма на Република България и Министерството на туризма на Арабска република
Египет
(Одобрен с Решение № 282 от 20 май 2019 г. на
Министерския съвет. В сила от 30 май 2019 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на туризма на
Арабска република Египет, наричани по-нататък „Страните“,
в желанието си да засилят приятелските
отношения между двете страни и да допринесат за икономическото развитие и растеж
на туристическия потенциал на двете страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Да си оказват взаимна подкрепа за развитие
на общи туристически продукти в областта
на културния, историческия, морския, уелнес,
фестивалния, селския, кулинарния, както и
други видове туризъм.
Член 2
Да обменят информация за организиране
и участие в международни прояви, насочени
към промотиране на съответните им туристически продукти, като мащабни ежегодни
туристически изложения и панаири, които се
провеждат във всяка една от страните.
Член 3
В съответствие със законодателството на
двете държави да си съдействат за развитието
на туристическата инфраструктура във всяка
една от страните посредством системен обмен
на актуални знания и опит в конкретния сектор.
Член 4
Да си сътрудничат с цел обмен на добри
практики в сферата на устойчивия туризъм,
включително неговите социални, икономически и природосъобразни аспекти.
Член 5
В съответствие със законодателството на
двете държави да обменят информация за
възможните начини за развитие на видовете
туризъм с най-голям потенциал за привличане
на туристи от различни пазари, включително
и далечни такива, като Китайската народна
република, Република Корея, Япония, Индия,
Австралия, Северна и Южна Америка.
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Член 6
Договарящите се страни предприемат необходимите мерки за подпомагане и укрепване
на сътрудничеството в сектора на туризма
между двете страни и насърчават туристопотока от трети страни по предварителна
договореност, съгласувана с компетентните
органи на двете страни.
Член 7
Да обменят данни за планирането и реализирането на проекти в сферата на туризма
и да споделят информация за наличието на
потенциални инвеститори, които биха допринесли за развитието на туристическия пазар
в съответните страни.
Член 8
Да подпомагат осъществяването на инициативи, стремящи се към развитието на
продукти, свързани с културния туризъм в
двете страни.
Член 9
Да осигуряват нужното съдействие за улесняване на режима по издаване на туристически
визи между двете страни посредством директна комуникация със съответните посолства.
Член 10
В съответствие със законодателството на
двете държави да насърчават обмяната на
опит и инициативи, целящи подобряването
на квалификации, и друга релевантна информация с цел насърчаване на развитието на
туристическия сектор.
Член 11
Всяко различие, което може да възникне
във връзка с тълкуването или прилагането
на този Меморандум за разбирателство, ще
бъде решено чрез преговори и консултации
между страните.
Този Меморандум за разбирателство ще
влезе в сила от датата на подписването му и
ще остане в сила за период от 5 (пет) години.
Страните могат да изменят този Меморандум по взаимно съгласие. Измененията
влизат в сила от датата на размяната на дипломатически ноти.
Всяка една от Страните може да уведоми
другата в писмена форма за намерението си
да бъде прекратено действието му не по-късно
от 6 (шест) месеца преди изтичането му.
Прекратяването на настоящия Меморандум
за разбирателство няма да засегне реализацията на програмите, проектите или съвместните
дейности в ход и не напълно приключили
към датата на прекратяването му.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

Подписан в Община Несебър, Република
България, на 30.05.2019 г. в два еднообразни
екземпляра, всеки от които на български,
арабски и английски език, като и трите текста
имат еднаква сила. В случай на несъответствия
в тълкуването английският текст е меродавен.
За и от името на
Министерството на
туризма на
Република България:
Николина Ангелкова,
министър на туризма
4590

За и от името на
Министерството на
туризма на Арабска
република Египет:
д-р Рания Ал-Машат,
министър на туризма

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.102(73) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 5 декември 2000 г. В
сила за Република България от 1 юли 2002 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомн я член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още Резолюция MSC.4(48),
с която прие Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(„Кодекс IBC“),
Като припомня още член VIII, буква (b)
и Правило VII/8.1 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-долу
„Конвенцията“) относно процедурата за изменение на Кодекса IBC,
Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни както съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г., изменена с Протокола от
1978 г., така и съгласно Конвенцията SOLAS,
да останат идентични,
Като взе предвид на своята седемдесет и
трета сесия промените в Кодекса IBC, предложени и разпространявани в съответствие с член
VIII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
(b), подточка (iv) от Конвенцията изменения
на Кодекса IBC, текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
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2. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 януари 2002 г., освен ако преди
тази дата повече от 1/3 от договарящите се
правителства към Конвенцията или договарящите се правителства, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли
2002 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), точка (v) да
изпрати заверени копия от тази резолюция и
текста на измененията, които се съдържат в
Приложението към нея, до всички договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея до Членовете на
Oрганизацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
Г Л А В А

5

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
5.7 Товарни шлангове на кораба
1 С ъществуващият параграф 5.7.3 се заменя
със следното:
„ 5.7.3 За товарните шлангове, инсталирани
на борда на кораби на или след 1 юли 2002 г.,
всеки нов тип товарен шланг, снабден с
крайни фитинги, трябва да бъде прототипно тестван при нормална атмосферна
температура с 200 цикъла на налягане от
нула до най-малко два пъти от определеното максимално работно налягане. След
като се проведе този цикъл на тест за налягането, тестът на прототипа трябва да
покаже разрушаване при налягане от поне
5 пъти неговото специфично максимално
работно налягане при екстремна работна
температура. Шланговете, използвани за
изпитване на прототипи, не трябва да се
използват за експлоатация на товар. Поради
това, преди да бъде пуснат в експлоатация,
всеки нов отрязък от произведен товарен
шланг трябва да се изпитва хидростатично
при нормална атмосферна температура до
налягане не по-малко от 1,5 пъти неговото
максимално работно налягане, но не повече
от 2/5 от налягането, при което шлангът

С Т Р.
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ще се пръсне. Шлангът трябва да бъде
обозначен или маркиран по друг начин с
датата на изпитването, определеното му
максимално работно налягане и, ако се
използва при условия, различни от нормална атмосферна температура, неговата
максимална и минимална температура на
експлоатация, както е приложимо. Определеното максимално работно налягане
не трябва да бъде по-малко или повече от
10 bar gauge.“
Г Л А В А
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ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТОВАРНИТЕ ТАНКОВЕ И СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗГАЗЯВАНЕ
2 В
 параграф 8.1.1 думата „Това“ се заменя с
думите „Освен ако изрично не е предвидено
друго, това“.
3 С ледният нов параграф 8.1.6 се добавя след
съществуващия параграф 8.1.5:
„ 8.1.6 Корабите, построени на или след
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 2002 г., трябва
да отговарят на изискванията на параграф
8.3.3 до датата на първото планирано качване на сух док след 1 юли 2002 г., но не
по-късно от 1 юли 2005 г. Въпреки това
Администрацията може да одобри по-леки
изисквания от параграф 8.3.3 за кораби с
бруто тонаж, по-малък от 500 тона, които
са построени на или след 1 юли 1986 г., но
преди 1 юли 2002 г.“
4 В последното изречение на съществуващия
параграф 8.3.2 позоваването на „8.3.5“ се
заменя с позоваване на „8.3.6“.
5 С ледният параграф 8.3.3 се добавя след
съществуващия параграф 8.3.2:
„ 8.3.3. На кораби, построени на или след
1 юли 2002 г., контролираните системи за
вентилиране на танкове трябва да се състоят
от първични и вторични средства, позволяващи пълното освобождаване на пари, за да
се предотврати прекомерно налягане или
недостатъчно налягане в случай на повреда на някое от средствата. Алтернативно
вторичните средства могат да се състоят
от сензори за налягане, монтирани във
всеки танк, със система за наблюдение в
контролната зала на товара или от мястото,
от което обикновено се извършват операциите по товарене. Такова оборудване за
наблюдение трябва също така да включва
аларма (алармено съоръжение), което се
активира при наличие на свръхналягане
или недостатъчно налягане в танка.“
6 С ъществуващите параграфи 8.3.3 до 8.3.7 се
преномерират на параграфи 8.3.4 до 8.3.8.
7 В последното изречение на преномерирания
параграф 8.3.5 се заменя позоваването на
„8.3.3.1“ с позоваване на „8.3.4.1“.
Г Л А В А
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ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА
8 С
 ъществуващият параграф 14.2.9 се заменя
със следното:
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„ 14.2.9 На борда на кораба трябва да има
медицинско оборудване за първа помощ,
включително оборудване за кислородна
реанимация и антидоти за товарите, които
се превозват въз основа на насоките, разработена от Организацията.“
Г Л А В А
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СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
9 С
 ъществуващият текст на раздел 15.3 се
заменя със следното:
„15.3 Въглероден дисулфид
Въглеродният дисулфид може да се превозва
или под водна възглавница (мека подложка),
или под подходяща инертна газова възглавница (мека подложка), както е посочено в
следващите параграфи.
П ревозване под водна възглавница (мека
подложка)
1 5.3.1 Трябва да се осигури наличието на вод
на възглавница (мека подложка) в товарния
танк по време на товарене, разтоварване и
транзит. Освен това трябва да се осигури
наличието на подходяща възглавница (мека
подложка) от инертен газ в незапълненото
пространство по време на транзита.
1 5.3.2 Всички отвори трябва да са в горната
част на танка, над палубата.
1 5.3.3 Товарните водолинии трябва да завършват близо до дъното на танка.
1 5.3.4 Трябва да се предвиди стандартно
отваряне към незапълнения обем с оглед
аварийно изсмукване.
1 5.3.5 Товарните тръбопроводи и вентилационните тръбопроводи трябва да бъдат
независими от използваните тръбопроводи
и отдушници за други товари.
1 5.3.6 Помпите могат да се използват за
разтоварване на товари, при условие че
са от тип дълбоководни или хидравлично
задвижвани и потопяеми. Средствата за
задвижване на помпата за дълбоководни
дейности не трябва да представляват източник на запалване за въглероден дисулфид
и не трябва да използват оборудване, което
може да надвиши температура от 80 °C.
1 5.3.7 Ако се използва помпа за разтоварване на товари, тя трябва да бъде вкарана
през цилиндрична ямка, простираща се от
горната част на танка до точка близо до
дъното на танка. В този отвор трябва да
има образувана водна възглавница (мека
подложка), преди да се правят опити за
изваждане на помпата, освен ако танкът
не е сертифициран като несъдържащ газ.
1 5.3.8 За разтоварване може да се използва
изместване чрез вода или инертен газ, при
условие че товарната система е проектирана за очакваното налягане и температура.
1 5.3.9 Предпазните изпускателни клапани
трябва да бъдат от неръждаема стомана.
1 5.3.10 Поради ниската си температура на
запалване и близките разстояния, необходими за спиране на разпространението
на пламъка, трябва да се разрешават само
системи и вериги, безопасни за опасните
места, описани в параграф 10.2.3.
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 ревозване под подходяща възглавница
П
(мека подложка) от инертен газ
1 5.3.11 Въглеродният дисулфид трябва да
се превозва в отделни танкове с проектно
налягане не по-малко от 0,6 bar gauge.
1 5.3.12 Всичк и отвори т рябва да бъдат
разположени в горната част на танка над
палубата.
1 5.3.13 Уплътненията, използвани в херметичната система, трябва да бъдат от материал, който не реагира със или се разтваря
във въглероден дисулфид.
1 5.3.14 Не трябва да се допускат резбовани
съединения в системата за складиране на
товари, включително паропроводите.
1 5.3.15 Преди натоварване резервоарът(ите)
трябва да бъде(ат) инертиран(и) с подходящ инертен газ, докато съдържанието на
кислород е 2 % (по обем) или по-ниско. По
време на товарене, транспортиране и разтоварване трябва да се осигурят средства за
автоматично поддържане на положително
налягане в танка, като се използва подходящ
инертен газ. Системата трябва да може да
поддържа положително налягане между
0,1 и 0,2 bar gauge и трябва да може да се
наблюдава дистанционно и да е снабдена
с алармени системи за над/под налягане.
1 5.3.16 Пространствата, които се използват
като хамбар и заобикалят отделен танк,
превозващ въглероден дисулфид, трябва
да се инертират с подходящ инертен газ,
докато нивото на кислорода е 2 % или помалко. По време на плаването трябва да
бъдат осигурени средствата за наблюдение
и поддържане на това състояние. Също
така трябва да бъдат осигурени средства за
вземане на проби от тези пространства за
изпарения на въглероден дисулфид.
1 5.3.17 Въглеродният дисулфид трябва да
бъде натоварен, транспортиран и разтоварен по такъв начин, че да не се получава
изпускане в атмосферата. Ако по време на
товарене въглеродни дисулфидни пари се
връщат обратно към брега или при разтоварване – обратно към кораба, то системата за връщане на парите трябва да бъде
независима от всички останали системи
за складиране.
1 5.3.18 Въглеродният дисулфид трябва да се
изхвърля само чрез потопяеми дълбоководни помпи или чрез подходящо изместване
с инертен газ. Потопяемите дълбоководни
помпи трябва да бъдат експлоатирани по
начин, който предотвратява загряване на
помпата. Помпата трябва да бъде оборудвана с температурен сензор в корпуса на
помпата с дистанционно отчитане и аларма
в контролната зала на товара. Алармата
трябва да бъде настроена на 80 °C. Помпата
трябва да бъде снабдена и с автоматично
изключващо устройство, ако налягането на
танка падне под атмосферното налягане по
време на разтоварването.
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1 5.3.19 Докато в системата има въглероден
дисулфид, не трябва да се допуска навлизането на въздух в товарния танк, товарната
помпа или линиите.
1 5.3.20 Едновременно с товарене или разтоварване на въглероден дисулфид не трябва
да се извършва никаква друга обработка
на товарите, почистване на танковете или
дебаластиране.
1 5.3.21 За да се изолира ефективно районът,
заобикалящ товарния колектор, палубните
тръбопроводи, свързани с обработката на
продукта и куполите на танка, трябва да
се осигури система за напръскване с вода
с достатъчен капацитет. Разположението на
тръбопроводите и дюзите трябва да бъде
такова, че да осигури равномерна скорост
на разпределение от 10 l/m 2/min. Трябва да
е налично дистанционно ръчно управление,
което да дава възможност за дистанционното
пускане на помпите, захранващи системата
за водния спрей, и дистанционно управление на всички клапани в системата, които
обикновено са затворени. Дистанционното
ръчно управление може да бъде извършвано
от подходящо място извън товарната зона,
съседно на помещенията за настаняване и
леснодостъпно и обработваемо в случай
на пожар в защитените зони. Системата
за пръскане с вода трябва да може да се
управлява ръчно както локално, така и
дистанционно и трябва да гарантира, че
всеки разлят товар може да се отмие. Освен това, когато атмосферната температура
позволява, водните шлангове с налягане
върху дюзата трябва да бъдат свързани и
готови за незабавно използване по време
на операциите по товарене и разтоварване.
1 5.3.22 Никой товарен танк не трябва да е
пълен с течност повече от 98 % при референтната температура (R).
1 5.3.23 Максималният обем (V L) на товара,
който трябва да бъде натоварен в танка,
трябва да бъде:
ρR
____
V L = 0,98 V ρ ,
L
където:
V = обема на танка;
ρ R = относителната плътност на товара
при референтната температура (R);
ρ L = относителната плътност на товара
при температурата на натоварване;
R = референ т ната т ем перат у ра, т.е.
температурата, при която налягането на
изпаренията от товара съответства на зададеното налягане на предпазния клапан.
1 5.3.24 Максимално допустимите граници на
пълнене на танка за всеки товарен танк трябва
да бъдат посочени за всяка температура на
натоварване, която може да бъде приложена,
и за приложимата максимална референтна
температура в одобрен от Администрацията
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списък. Копие от списъка трябва да бъде
постоянно съхранявано от капитана на борда
на кораба.
1 5.3.25 Зоните на откритата палуба или полузатворени пространства на откритата палуба
в рамките на 3 m от изходa на танк, изхода
за газ или пари, фланец за товарна тръба
или товарен вентил на танк, сертифициран
за превоз на въглероден дисулфид, трябва
да отговарят на определените изисквания за
електрическо оборудване за превоз на въглероден дисулфид в колона „i“, Глава 17. Също
така в рамките на определената зона не се
позволява наличието на източник на топлина, например паропроводи с температури на
повърхността, по-високи от 80 °C.
1 5.3.26 Трябва да се осигурят средства за
изпускане и вземане на проби от товара,
без да се отваря танкът или да се нарушава
подходящото състояние на подложката от
инертен газ.
1 5.3.27 Продуктът трябва да се транспортира
само в съответствие с план за обработка на
товари, който е одобрен от Администрацията.
Плановете за обработка на товари трябва да
показват цялата тръбопроводна система за
товари. Копие от одобрения план за обработка
на товари трябва да бъде налично на борда.
Международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да бъде одобрено, така че да
съдържа препратка към одобрения план за
обработка на товари.“
Г Л А В А

1 6

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
10 С
 ъществуващият параграф 16.3.3 се заменя
със следното:
„16.3.3 Служителите трябва да бъдат обучени за аварийните процедури, за да се
справят със случаи на изтичане, разлив
(изтичане на нефт) или пожар, свързан с
товара, въз основа на насоките, разработени от Организацията, и достатъчен брой
от тях трябва да бъдат инструктирани и
обучени за първа помощ в зависимост от
превозваните товари.“
11 К ъм списъка на допълнителните изисквания, свързани с експлоатацията (параграф
16.7), се добавя „8.3.6“ под „7.1.6.3“.
4579

Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.219(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г. В
сила за Република България от 1 януари 2009 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомн я член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
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Като отбелязва Резолюция MSC.4(48), с
която прие Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(наричан по-долу „Кодекс IBC“), който стана
задължителен съгласно Глава VII от Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS)
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква (b)
и Правило VII/8.1 от Конвенцията относно
процедура за изменение на Кодекса IBC,
Като желаe Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята осемдесет и
втора сесия измененията на Кодекса IBC,
предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (i) от
Конвенцията,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни както съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г.
(MARPOL 73/78), така и съгласно Конвенцията SOLAS от 1974 г., да останат идентични,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
(b), подточка (iv) от Конвенцията изменения
на Кодекса IBC, текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb)
от Конвенцията, че измененията ще се считат
за приети на 1 юли 2008 г., освен ако преди
тази дата повече от 1/3 от договарящите се
правителства по Конвенцията или договарящите се правителствата, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари
2009 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (v)
от Конвенцията да изпрати заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
които се съдържат в Приложението към нея,
на всички договарящи се правителства по
Конвенцията;
5. Допълнително изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея до Членовете на
Организацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията.
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ВЕСТНИК
Г Л А В И

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(IBC Code)
Г Л А В А
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3 Глави 17, 18 и 19 от Кодекса IBC се заменят
с Приложение 23 на документа MEPC 55/23/
Add.1, който ще бъде добавен след срещата.
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ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА И ПОЖАРОГАСЕНЕ

11.1 Приложение
1 В параграф 11.1.1, подпараграфи от 4.
до 6. се заменят със следните подпараграфи:
„4. Правило 10.5.6 се прилага за кораби
с бруто тонаж 2000 и над 2000 тона;
5. разпоредбите на Правило 11.3 се прилагат вместо Правило 10.8;
6 . разпоредбите на Правило 11.2 се прилагат вместо Правило 10.9;
7. Правило 4.5.10 се прилага за кораби
с бруто тонаж от 500 и над 500 тона,
като се заместват думите „Въглеводородни газове“ със „запалими пари“ в
правилото; и
8 . Правилата 13.3.4 и 13.4.3 се прилагат
за кораби с бруто тонаж от 500 и над
500 тона.“
2 В параграф 11.1 се добавя следният нов
параграф 11.1.4:
„11.1.4 Вместо разпоредбите на Правило
II-2/1.6.7 на SOLAS се прилагат изискванията на Правила II-2/4.5.10.1.1 и
II-2/4.5.10.1.4, като се монтира система
за непрекъснато наблюдение на концентрацията на запалими пари на корабите
с бруто тонаж 500 и над 500 тона, които са били построени преди 1 януари
2009 г. към датата на първото планирано
качване на сух док, но не по-късно от
1 януари 2012 г. Точките за вземане на
проби или главната част на детекторите
трябва да бъдат разположени на подходящи места, за да могат потенциално
опасните течове да се откриват лесно.
Когато концентрацията на запалими пари
достигне предварително зададено ниво,
което не трябва да бъде по-високо от
10 % от долната граница на запалимост,
непрекъснат звуков и визуален алармен
сигна л т рябва да бъде автомат и чно
излъчван в помещението за контрол на
товарните и помпените отделения, за
да предупреди персонала за потенциала
опасност. Въпреки това е допустимо наличието на вече инсталирани системи
за мониторинг, които имат зададено
ниво не по-високо от 30 % от долната
граница на запалимост. Независимо от
разпоредбите по-горе Администрацията
може да освободи от тези изисквания
кораби, които не извършват международни плавания.“

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 13 юни 2019 г.

за сервитутите, които възникват в полза на
операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. размерите и разположението на сервитутните ивици, в които се упражняват
сервитутите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) за изграждане на нова и/
или разширение на съществуваща линейна
физическа инфраструктура за разполагане на
електронни съобщителни мрежи;
2. специалният режим за упражняване
на сервитутите по ЗЕСМФИ и приложимите технически изисквания и ограничения в
ползването на служещите поземлени имоти.
Чл. 2. (1) Видът и местоположението на
л инейната физи ческа инфрас т ру к т у ра за
разполагане на елект ронни съобщителни
мрежи и на засегнатите площи на служещите
поземлени имоти, включени в границите на
сервитутните ивици, се определят с подробните устройствени планове освен в случаите
по чл. 50, ал. 3 от ЗЕСМФИ.
(2) Разположението и размерите на сервитутните ивици се определят въз основа
на съответните проучвания и максималните
размери, определени в приложението, при
етапите за определяне, съгласуване и утвърждаване на площадките и трасетата.
(3) Сервитутните права възникват за изг ра ж дане на нова и/и ли разши рение на
съществу ваща физическа инфраст ру кт у ра
за разполагане на електронни съобщителни
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мрежи, включително канални тръби, защитни
тръби, колектори, шахти, кули, мачти, стълбове и други, освен случаите по чл. 54, ал. 1,
т. 2 от Закона за горите.
Чл. 3. Специалният режим за упражняване
на сервитутните права по тази наредба се прилага в сервитутната ивица около физическата
инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи.
Чл. 4. (1) При разполагането на електронни
съобщителни мрежи и/или изграждането на
физическа инфраструктура, предназначена за
разполагането им, в сервитута на физическа
инфраструктура на друг мрежови оператор,
правата и задълженията на страните се уреждат с договора по чл. 17, ал. 4 от ЗЕСМФИ
при условията на чл. 34, ал. 3 от ЗЕСМФИ,
за което се уведомяват собствениците на засегнатите служещи поземлени имоти.
(2) При учредяването на сервитут за изграждането на физическа инфраструктура
съвместно от оператор на електронна съобщителна мрежа и от друг мрежов оператор
упражняването на сервитута се осъществява
съгласно акта за учредяването му съгласувано
между титулярите на сервитутните права.
Г л а в а

в т о р а

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 5. (1) Разположението на сервитутните
ивици се определя с подробните устройствени планове съобразно местоположението на
физическа инфраструктура за разполагане на
електронни съобщителни мрежи, както следва:
1. в населените места и селищните образувания – съобразно условията и реда на
Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. извън границите на урбанизираните
територии:
а) когато се засягат земеделски земи – при
условията и по реда на Закона за опазване
на земеделските земи и на Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;
б) когато се засягат поземлени имоти в
горски територии – при условията и по реда
на Закона за горите;
3. в защитените територии – в съответствие
със заповедта за обявяване и плановете за
управление на защитените територии и при
условията и по реда на Закона за защитените
територии;
4. в недвижимите имоти – културни ценности – съобразно условията и реда на Закона
за културното наследство;
5. в реките и водните обекти – при условията и по реда на Закона за водите;
6. в морските пространства и вътрешните
водни пътища – при условията и по реда на
Закона за водите, Закона за морските прос-
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транства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) Не се изисква разработване на подробен
устройствен план в случаите по чл. 50, ал. 3
от ЗЕСМФИ.
Чл. 6. Размерите на сервитутните ивици
на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи се
определят в зависимост от:
1. вида на физическата инфраструктура;
2. начина на изграждане на физическата
инфраструктура – подземно, подводно, надземно, включително въздушно;
3. специфичните изисквания за осигуряване
на условия за безопасна експлоатация, поддръжка и ремонт на физическата инфраструктура и/
или разполагане на електронната съобщителна
мрежа, разположена върху, по или в нея;
4. предназначението на засегнатия от сервитутната ивица поземлен имот;
5. вида на засегнатия терен и широчината
на изкопа.
Чл. 7. (1) Максималните размери на сервитутните ивици за отделните елементи на
физическа инфраструктура за разполагане на
електронни съобщителни мрежи са определени
в приложението.
(2) С проектите за изграждането на физическа инфраструктура за разполагане на
електронна съобщителна мрежа могат да
бъдат определени и по-малки размери на
сервитутната ивица при спазване на изискванията за безопасната експлоатация на
инфраструктурата.
Чл. 8. (1) Достъпът до сервитутната ивица на линейната физическа инфраструктура
за разполагане на електронни съобщителни
мрежи се определя с инвестиционния проект,
както и с документация за другите видове
строителни и монтажни работи, за които се
изисква разрешение за строеж. За осигуряване на достъпа се ползват съществуващата
улична или пътна мрежа и полските и горските пътища.
(2) Условията и редът за осъществяване на
достъпа по ал. 1 се определят съгласно глава
тринадесета от ЗУТ.
(3) При ползване на съществуващите горски пътища се спазват условията и редът,
определени в Закона за горите.
Чл. 9. (1) В инвестиционния проект за изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура
за разполагане на електронни съобщителни
мрежи границите на сервитутната ивица се
посочват графично и с текст.
(2) При необходимост границите на сервитутната ивица се маркират със специални
знаци. В инвестиционния проект се посочват
избраният вид и начинът на постоянно и
трайно маркиране.
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Чл. 10. Титулярят на сервитутните права
осигурява за своя сметка обозначаването,
заснемането и отразяването на границите на
сервитутните ивици в съответните специализирани карти и регистри, както и в кадастралните карти и регистри при спазване на
разпоредбите на Закона за кадастъра и имот
ния регистър, включително и при промяна
на границите на сервитутната зона или при
прекратяване на сервитута в урбанизираните
територии и извън тях.
Г л а в а

т р е т а

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ, УСЛОВИЯ И РЕД
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ
ПРАВА
Чл. 11. В сервитутната ивица титулярят
на сервитутните права има право да извършва освен дейностите по чл. 34, ал. 1, т. 1 от
ЗЕСМФИ също и:
1. строителни и монтажни работи за изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура
за разполагане на електронни съобщителни
мрежи, както и при нейното основно обновяване и основен ремонт;
2. ремонтни работи, свързани с предот
вратяване или отстраняване на аварии за
възстановяване на експлоатационната годност
на линейната физическа инфраструктура и на
електронните съобщителни мрежи, разположени върху, по или в нея;
3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на линейната
физическа инфраструктура и на електронните
съобщителни мрежи, разположени върху, по
или в нея.
Чл. 12. (1) В сервитутната ивица на физическата инфраструктура за разполагане на
електронни съобщителни мрежи не се допуска
извършването на следните дейности:
1. застрояване извън определеното по чл. 11
и засаждане на трайни насаждения, освен
ако собственикът и титулярят на сервитута
не договорят друго;
2. извършване на сондажни работи, търсене,
проучване и добив на подземни богатства;
3. складиране на отпадъци и материали;
4. действия на трети лица върху посочените в приложението към чл. 7 елементи на
линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;
5. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската
продукция;
6. каквото и да е обработване (разораване)
на почвата в сервитутната ивица на подземните линейни съоръжения освен в случаите,
предвидени в закон или акт по прилагането му.
(2) В сервитутната ивица се допуска след
писмено съгласие от титуляря на сервитутните
права извършването на следните дейности:
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1. строителни и монтажни работи при
прокарване на проводи на други мрежи на
техническата инфраструктура, пресичащи или
успоредни на трасето на линейна физическа
инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи, в случай че са определени
с нормативен акт, като се спазват съответните
технически изисквания;
2. извършване на корекции на реки и оформяне на риболовни участъци над и под преходите на линейната физическа инфраструктура
за разполагане на електронни съобщителни
мрежи през естествени и изкуствени водни
обекти.
Чл. 13. При упражняване на сервитутните
права титулярят е длъжен:
1. да възстановява терена на сервитутната
ивица в зависимост от предназначението му
и да извозва отпадъците след завършване на
дейностите по чл. 11;
2. да поддържа състоянието и размерите на
сервитутната ивица съгласно инвестиционния
проект, приложението към чл. 7 и изискванията на тази наредба;
3. да почиства сервитутните ивици чрез:
а) изсичане на клони в сервитутните ивици върху земи от поземлени имоти в горски
територии, представляващи просеки;
б) изсичане и подкастряне на единични
дървета и клони в сервитутните ивици върху
поземлени имоти извън горски територии;
4. да изсича и подкастря овощните дървета
само в подходящите за това сезони;
5. да съобразява графиците на плановите
дейности по чл. 11 с опазването и прибирането
на селскостопанската продукция от служещите
поземлени имоти.
Чл. 14. Безсрочни или за определен срок
сервитути на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронните
съобщителни мрежи върху поземлени имоти
в горски територии – държавна и общинска
собственост, се учредяват съгласно чл. 61 от
Закона за горите.
Чл. 15. (1) Титулярят на сервитута е длъжен
да осигурява съвместно ползване на сервитутната ивица при условията на чл. 34, ал. 3
и 4 от ЗЕСМФИ.
(2) Операторите на електронни съобщителни мрежи, в полза на които са учредени
права по чл. 17, ал. 1 от ЗЕСМФИ, имат право
да предоставят на други мрежови оператори
достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, изградена въз основа
на тези права, при условията по чл. 15 и 16
от ЗЕСМФИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
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§ 2. Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина
за определяне на размера, разположението и
специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
(ДВ, бр. 63 от 2009 г.), издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, се отменя.
§ 3. Правата, придобити по реда на отменената Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина
за определяне на размера, разположението и
специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи,
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съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, се запазват, като разположените мрежи и
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
не подлежат на премахване.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Петя Аврамова
За министър на земеделието,
храните и горите:
Вергиния Кръстева
Приложение
към чл. 7

Максимални размери на сервитутните ивици на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи
№ Елементи на физическа инфраструктупо ра за разполагане на електронни съобред
щителни мрежи
1.

Стълбове, мачти, кули и други

Максимални размери на сервитутните ивици

Ивица около външния ръб на площадката, върху която е
поставено съоръжението, с широчина, равняваща се на
до една трета от височината му

2. Разпределителен шкаф, разположен из- Около разпределителния шкаф:
вън сграда
• по 1 m пред страните без врати, с изключение на страната гръб (към стена на сграда);
• 1 m пред страната с врата
3.

Физическа инфраструктура за разпола- По трасето на физическата инфраструктура за разполагане
гане на въздушни кабелни електронни на ВМ ивица с широчина:
съобщителни мрежи (ВМ)
1. при трасе през урбанизирани територии: хоризонталното
разстояние между крайните неотклонени кабели плюс
2 m, по 1 m от двете страни;
2. при трасе през земеделски земи: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени кабели плюс 2 m,
по 1 m от двете страни;
3. при трасе в земи от горски територии просеки с широчина: хоризонталното разстояние между крайните
кабели при най-голямото им отклонение плюс 2 m, по
1 m от двете страни;
4. при преминаване през овощни градини с височина на
дърветата до 4 m: просеки не се правят; от двете страни
на ВМ се осигурява минимално разстояние 1,25 m чрез
изсичане и подкастряне на единични дървета и клони

4.

Физическа инфраструктура за разпола- Ивица по оста на трасето с широчина, равна на хоризонгане на подземни кабелни електронни талното разстояние между крайните кабели или защитни
съобщителни мрежи (защитни тръби, тръби плюс 1 m, по 0,5 m от двете страни
сноп защитни тръби, канални системи
без шахти и кабели, с подходяща обвивка, предназначени за полагане директно
в земята)

5.

Физическа инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни
съобщителни мрежи (защитни тръби,
сноп защитни тръби и канални системи
с шахти)

6.

Физическа инфраструктура за разпола- По 3,5 m от външната страна на стените на съоръжението
гане на подземни кабелни електронни
съобщителни мрежи (колектори)

В канали: по 1 m от външната страна на стените на
съоръжението
В канални системи: по 1 m от външната страна на стените
на шахтите и тръбния масив
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№ Елементи на физическа инфраструктупо ра за разполагане на електронни съобред
щителни мрежи
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Максимални размери на сервитутните ивици

7.

Физическа инфраструктура за разполага- Ивица по оста на трасето с широчина 100 m, по 50 m от
не на кабелни електронни съобщителни двете страни
мрежи (тръби или кабели с подходяща
обвивка, предназначени за директно
полагане), преминаваща през или под
дъното на реките и водните обекти

8.

Физическа инфраструктура за разполага- Ивица по оста на трасето с широчина 1000 m, по 500 m
не на кабелни електронни съобщителни от двете страни
мрежи (тръби или кабели с подходяща
обвивка, предназначени за директно полагане), преминаваща през или под дъното
на морските пространства и вътрешните
водни пътища

За предавателни/приемни радиостанции (базови, радиорелейни, спътникови и други видове радиостанции) не се предвижда сервитутна ивица.
4600

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-2
от 10 юни 2019 г.

за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и
следователи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване
охраната на съдии, прокурори и следователи,
застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
(2) При условията и по реда на тази наредба
охрана може да бъде осигурена и на лица,
пряко свързани с лицата по ал. 1 – възходящи, низходящи, съпруг или лице, с което се
намират във фактическо съжителство, или
лица, с които живеят в едно домакинство.
Чл. 2. Охраната се осъществява с цел:
1. осигуряване на защита, предотвратяване
и недопускане извършването на неправомерни
действия спрямо лицата по чл. 1;
2. осигуряване на безопасни условия за
изпълнение на служебните задължения на
лицата по чл. 1, ал. 1;
3. оказване на възпиращо въздействие по
отношение на трети лица, подготвили извършването на неправомерни действия спрямо
лицата по чл. 1.
Чл. 3. (1) Охраната се организира от ръководителя на съответното териториално звено
на Главна дирекция „Охрана“ (ГД „Охрана“)
към министъра на правосъдието.
(2) Охраната се осъществява от служители
на съответното териториално звено „Охрана“,
преминали специализирано обучение.

(3) Сл у ж и т ели т е, кои т о осъщест вяват
охраната, изпълняват задълженията, поети
със споразумението за охрана по чл. 5, ал. 1.
(4) Охраняваните лица са длъжни да съдействат на служителите по ал. 3 при упражняване на правомощията им в съответствие
с поетите със споразу мението за ох рана
задължения.
(5) Контрол върху дейността на служителите, осъществяващи охраната на лицата по
чл. 1, се извършва от:
1. министъра на правосъдието или оправомощено от него лице;
2. главния директор на ГД „Охрана“ или
оправомощено от него лице;
3. ръководителя на териториалното звено
на ГД „Охрана“, организиращ охраната в
конкретния случай.
(6) Оправомощените лица по реда на ал. 5,
т. 1 и 2 следва да имат необходимия достъп до
класифицирана информация съгласно Закона
за защита на класифицираната информация.
Раздел ІІ
Условия и ред за организиране охраната на
съдии, прокурори и следователи
Чл. 4. (1) Заплаха към съдия, прокурор или
следовател може да бъде възприета лично, от
други лица или от органи на държавната и
местната власт.
(2) При получаване на сигнал за заплаха
административният ръководител на съответния съдия, прокурор или следовател в срок
до 24 часа, освен в случаите на ал. 9, изготвя
мотивирано предложение до министъра на
правосъдието чрез главния директор на ГД
„Охрана“ за осигуряване на необходимата
охрана.
(3) Предложението по а л. 2 следва да
бъде съпроводено с писмена дек лараци я
съгласно приложение № 1 от застрашеното
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лице, в която то декларира, че е запознато
със сигнала за заплахата и изразява съгласие
или несъгласие да използва процедурата по
осигуряване на охрана и свързаните с това
задължения.
(4) При отказ на застрашеното лице да
попълни декларацията или при изразено несъгласие по ал. 3 процедурата се прекратява.
(5) Проверката на сигнала се извършва
съвместно с Министерството на вътрешните
работи и с Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(6) Степента на застрашеност се преценява въз основа на оценка на заплахата, която
се изготвя съгласно Методика за оценка на
заплахата и характеристика на риска – приложение № 2.
(7) В петдневен срок от получаването на
предложението по ал. 2 главният директор на
ГД „Охрана“ изготвя мотивирано становище
до министъра на правосъдието за осигуряване
на охрана или отказ.
(8) Охраната се осъществява въз основа
на заповед на министъра на правосъдието.
(9) При неотложни случаи охраната се
осигурява незабавно от ръководителя на съответното териториално звено на ГД „Охрана“,
в чийто район работи застрашеното лице,
въз основа на заповед на главния директор
на ГД „Охрана“. В тези случаи се уведомява
министърът на правосъдието и се предприема
процедурата по ал. 2.
(10) Главният директор на ГД „Охрана“
уведомява административния ръководител на
съответния съдия, прокурор или следовател
за осигуряването на охрана или отказ.
Чл. 5. (1) При поемане на охраната лицата по чл. 1 сключват писмено споразумение
съгласно приложение № 3 с длъжностно лице
по чл. 3, ал. 1, а в случай че лицата по чл. 1,
ал. 2 са малолетни или непълнолетни, споразумението се сключва от поне един техен
законен представител.
(2) Споразумението за охрана няма характер
на гражданскоправен договор по смисъла на
Закона за задълженията и договорите.
(3) Споразумението трябва да съдържа:
1. номер на заповедта на министъра на
правосъдието;
2. вида на охрана;
3. правата и задълженията на страните;
4. дата и място на подписване;
5. подписи на страните.
Раздел ІІІ
Видове охрана
Чл. 6. Видовете охрана са лична физическа
охрана и охрана на жилището.
Чл. 7. Видът на охраната се посочва в
заповедта на министъра на правосъдието по
чл. 4, ал. 8.
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Чл. 8. (1) Личната физическа охрана е
дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства,
която може да бъде денонощна, за определени часове и за определени случаи. Тя може
да бъде осъществявана от един служител,
от екип от двама или повече служители
на ГД „Охрана“, както и с един или повече
автомобили.
(2) Ръководителят на екипа по ал. 1 съгласувано с охранявания съдия, прокурор или
следовател изготвя план, който се утвърждава
от ръководителя на териториалното звено
на ГД „Охрана“. ГД „Охрана“ осъществява
контрол и оказва методическа помощ при
изпълнението му.
(3) В плана по ал. 2 задължително се определят:
1. начинът на придвижване – пеша или с
автомобил;
2. конкретни задължения на всеки служител от екипа;
3. действия при възникване на критична
ситуация.
(4) При необходимост може да се иска
съдействие от органите на Министерството
на вътрешните работи, държавната или местната власт.
(5) За осъществяване на лична физическа
охрана на лица по чл. 1 се използват служебни
моторни превозни средства на ГД „Охрана“.
Чл. 9. (1) Задълженията на ръководителя
на екипа по чл. 8, ал. 1 са:
1. да отговаря за въоръжението и оборудването на служителите от екипа;
2. да докладва всяка седмица пред контролиращия за дейността на екипа, а при
необходимост да го информира незабавно;
3. да отговаря за планирането, управлението и контролирането на екипите по охраната
и да поддържа връзка с охранявания съдия,
прокурор или следовател;
4. в зависимост от конкретната ситуация
да определя облеклото на служителите от
екипа – униформено или цивилно.
(2) По предложение на ръководителя на
охраняващия екип със заповед на ръководителя на съответното териториално звено на
ГД „Охрана“ може да се привличат и други
служители.
(3) При осъществяването на охраната ръководителят на охраняващия екип не се променя.
По изключение при обективна невъзможност
да изпълнява функциите си се заменя с друг.
Чл. 10. (1) Ох раната на ж илището на
съдия, прокурор или следовател е дейност
по защита от противоправни посегателства,
която се осъществява от ГД „Охрана“ чрез
физическа охрана и/или чрез охрана с технически средства.
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(2) Физическата охрана на жилището може
да бъде денонощна, за определени часове или
за определени случаи.
(3) Охраната на жилището с технически
средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и система
за контрол на достъпа.
(4) Охраната с технически средства се
организира след извършване на охранително
обследване на жилището от служители на
ГД „Охрана“.
(5) Поставянето и снемането на техническите средства за охрана се извършва съгласувано с охраняваното лице, за което се
съставя протокол.
Раздел ІV
Прекратяване на охраната
Чл. 11. (1) Охраната на лицата по чл. 1
се прекратява със заповед на министъра на
правосъдието по предложение на главния
директор на ГД „Охрана“ в следните случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното
осъществяване;
2. по писмено искане на охраняваното лице,
отправено до министъра на правосъдието чрез
главния директор на ГД „Охрана“, а когато
лицата са малолетни или непълнолетни, от
поне един техен законен представител;
3. при неизпълнение от страна на охраняваното лице на задължения, поети със споразумението за охрана по чл. 5, ал. 1;
4. при отказ на охраняваното лице да под
пише споразумението.
(2) В случаите на ал. 1, т. 3 длъжностното
лице по чл. 3, ал. 1, на което е възложена
организацията на охраната, незабавно изготвя
писмен доклад до главния директор на ГД
„Охрана“.
(3) Главният директор на ГД „Охрана“
разпореж да проверка на обстоятелствата,
посочени в доклада по ал. 2, като изслушва
охраняваното лице.
(4) Главният директор на ГД „Охрана“ може
да предложи на компетентния орган по чл. 12
прекратяване на охраната в зависимост от
констатациите от проверката по ал. 3.
(5) Главният директор на ГД „Охрана“
изготвя мотивирано предложение до министъра на правосъдието в случай на решение
за прекратяване на охраната по реда на ал. 4.
(6) Заповедта по ал. 1 се свежда незабавно
до знанието на охраняваното лице и административния му ръководител.
Раздел V
Съвет за охрана
Чл. 12. (1) Със заповед на министъра на
правосъдието се създава Съвет за охрана на
застрашени съдии, прокурори и следователи,
наричан по-нататък „Съвет за охрана“.
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(2) Решенията на Съвета за охрана се прилагат от главния директор на ГД „Охрана“.
(3) Съветът за охрана се състои от: ресорния
заместник-министър на правосъдието, главния
директор на ГД „Охрана“, ръководителя на
териториално звено „Охрана“ по месторабота
на застрашеното лице и началника на отдел
и началника на сектор в ГД „Охрана“, отговарящи за дейността по охрана на съдии,
прокурори и следователи.
(4) При необходимост към състава на Съвета за охрана по ал. 3 председателстващият
може да привлече и други лица.
(5) Съветът за охрана се председателства
от ресорния заместник-министър на правосъдието, а при негово отсъствие – от главния
директор на ГД „Охрана“.
(6) Съветът за охрана се свиква от председателстващия по ал. 5.
Чл. 13. (1) Съветът за охрана взима решения за:
1. степен та на заст рашеност съгласно
чл. 4, ал. 6;
2. осигуряване на охрана или отказ;
3. вида и мерките за охрана по чл. 8, ал. 1
и чл. 10;
4. прекратяване на охраната по чл. 11.
(2) Съветът за охрана заседава най-малко
веднъж на три месеца в периода на охраната.
(3) При възникнала необходимост Съветът
за охрана може да бъде свикан извънредно.
(4) При обективна невъзможност за присъствие на всички членове на Съвета за охрана
по чл. 12, ал. 3 заседанието се провежда в
присъствието на минимум 2/3 от тях.
(5) При отсъствие или невъзможност за
участие на някой от членовете на Съвета за
охрана същият може да се представлява от
оправомощен негов заместник.
(6) Решенията на Съвета за охрана се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(7) Членовете на Съвета за охрана не могат да разгласяват информацията, която им е
станала известна във връзка с изпълнението
на задълженията им по настоящата наредба.
(8) Членовете на Съвета за охрана следва да
имат необходимия достъп до класифицирана
информация съгласно Закона за защита на
класифицираната информация.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба „жилище“
е имотът, който застрашеното лице преимуществено обитава.
§ 2. По реда на тази наредба се организира
и осъществява и охраната на съдия, прокурор
или следовател от друга държава на терито-
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рията на Република България в изпълнение
на международно споразумение или при условията на взаимност.
§ 3. Охрана на съдия, прокурор или следовател може да се осъществява и на територията на друга държава след съгласуване
на действията с компетентните органи на
съответната държава.
§ 4. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на лицата по чл. 1,
се извършва по реда на Закона за защита на
класифицираната информация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. За заварените случаи на охрана се
прилагат разпоредбите на тази наредба.
§ 6. Наредбата се издава от министъра
на правосъдието съгласувано с пленума на
Висшия съдебен съвет на основание чл. 391,
ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт и
отменя Наредба № 1 от 2011 г. за условията
и реда за организиране и осъществяване
охраната на съдии, прокурори и следователи
(ДВ, бр. 36 от 2011 г.).
Министър:
Данаил Кирилов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
Подписаният: ................................................... :
(име, презиме, фамилия, адрес)
Във връзка с чл. 391, ал. 3, т. 3 и чл. 394 от
Закона за съдебната власт декларирам, че съм
запознат с информацията за съществуващата
спрямо мен заплаха и желая (не желая) да
използвам възможностите на процедурата по
охрана съгласно Наредбата за условията и реда
за организиране и осъществяване на охраната
на съдии, прокурори и следователи.
Съгласен/на съм (не съм съгласен/на) и доброволно приемам да изпълнявам прилагането
на мерките по плана за постигане на целите на
охраната.
Задължавам се да оказвам пълно съдействие
на служителите на Главна дирекция „Охрана“
при изпълнение на охранителните мерки.
Дата: .............................
Подпис: .......................
гр. ..................................
(име, фамилия)
Забележка. Отказът на застрашеното лице да
подпише настоящата декларация се удостоверява
с подпис на един свидетел.
СВИДЕТЕЛ: ...............................................................
(собствено, бащино и фамилно име,
постоянен адрес, подпис)
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Приложение № 2
към чл. 4, ал. 6
МЕТОДИКА
за оценка на заплахата и характеристика на риска
1. Оценката на заплахата трябва да бъде индивидуална – за всяко лице.
2. При определяне оценката на риска се
взема предвид:
а) може ли да се елиминира рискът;
б) може ли да се избегне рискът;
в) може ли да бъде намален рискът.
3. Вероятността на риска се определя по
следната схема:
Оценка на
Значение
вероятността на риска
НепосредКонкретна информация от службиствена
те за сигурност и дата на инцидента.
Висока
Конкретна информация от службите за сигурност, но без дата кога
ще се случи.
Значителна По-обща информация от службите
за сигурност.
Средна
Няма информация, но е възможно
да се случи.
Ниска
Няма информация от службите за
сигурност и има малка вероятност
от инциденти.
Незначител- Много малка вероятност от инна
циденти.
4. За да се изготви оценка на риска (заплахата),
е необходимо да се събере максимално количество информация, включително от службите за
сигурност и обществен ред.
5. При определяне на физическите рискове
се взема предвид:
а) налице ли е реална и непосредствена заплаха за живота на лицата по чл. 1 или реален и
непосредствен риск да бъдат сериозно наранени;
б) какво се знае за източника на заплахата;
в) източникът на заплахата в състояние ли
е да я осъществи;
г) налице ли е възможност за изпълнение
на заплахата;
д) налице ли е риск за служителите, които
работят с лицата по чл. 1;
е) други обстоятелства, които имат отношение
към конкретния случай.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ..........................., в гр. ............................
между:
..................................................................................
и
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Главна дирекция „Охрана“ с адрес – гр. София,
ул. М-р Г. Векилски № 2, на основание Заповед № ......................... от ........................................
на министъра на правосъдието за осигуряване
на .............................................................................
(посочва се определеният вид на охрана)
се сключи настоящото споразумение за следното:
І. Задължения на охраняваното лице по време
на охраната:
1. да се въздържа от действия, които могат
да застрашат сигурността му или да попречат
на изпълнението на охраната;
2. да се съобразява с плана по чл. 8, ал. 2 за
осъществяване на охраната, както и с указанията
и препоръките, свързани с осъществяването му;
3. да уведомява охраняващия екип:
а) при възникване на непосредствена заплаха
за живота и здравето му;
б) за всички предстоящи пътувания с оглед
събиране на информация за маршрута и дестинацията (трафик, инфраструктура, евентуални
събития и др.);
4. добросъвестно да предоставя информация,
необходима за организация на охраната, и незабавно да информира служителите на ГД „Охрана“ за
всички обстоятелства, които биха могли да са от
значение за осигуряването на охраната, включително и промени в здравословното му състояние;
5. да осигурява при необходимост достъп на
служители от ГД „Охрана“ до жилището си;
6. да не разгласява обстоятелства, свързани
с охраната, включително да пази в тайна предвижданите пътувания;
7. преди напускане на служебните помещения
своевременно да уведомява охраняващия екип.
II. Задължения на служителите от Главна
дирекция „Охрана“:
1. да изпълняват вида на охраната в съответствие с плана по чл. 8, ал. 2;
2. да пазят достойнството и авторитета на
охраняваното лице;
3. да не разгласяват информация за охраняваното лице, която им е станала известна във
връзка с охраната;
4. да не извършват действия, надхвърлящи
целите на охраната.
Подписи:

.......................................

.......................................

(име и фамилия на ох- ( ръководител на територираняваното лице)
ално звено на ГД „Охрана“)
4591

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 490-ЕП
от 18 юни 2019 г.

относно обявяване на Емил Йорданов Радев
за член на Европейския парламент от Репуб
лика България
С вх. № ЕП-10-110 от 17 юни 2019 г. на
Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мария Иванова Габриел,
в което заявява, че няма да бъде член на Ев-
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ропейския парламент от Република България
поради желанието є да продължи да работи
като член на Европейската комисия. Заявление с идентично съдържание е подадено и до
Европейския парламент.
С писмо вх. № ЕП-00-304 от 18 юни 2019 г.
на ЦИК А нтонио Та яни, председател на
Европейския парламент, е поискал преди
2 юли 2019 г. да бъде посочено името на
лицето, което има законно право и желание
да заеме мандата, от който се отказва Мария
Иванова Габриел.
С писмо с вх. № ЕП-02-40 от 18 юни 2019 г.
на ЦИК Народното събрание на Република
България е препратило на Централната избирателна комисия писмото на Антонио Таяни.
Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ е
Лиляна Павлова Павлова.
С вх. № ЕП-10-111 от 17 юни 2019 г. на ЦИК
е постъпило заявление от Лиляна Павлова
Павлова, в което заявява, че не желае да бъде
обявена за член на Европейския парламент от
Република България, ако се стигне до нейния
ред в листата.
Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ е
Емил Йорданов Радев.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 392,
ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Заличава Мария Иванова Габриел от
листата на политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г. и
анулира издаденото є удостоверение.
2. Заличава Лиляна Павлова Павлова от
листата на политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 26 май 2019 г.
3. Обявява Емил Йорданов Радев за член
на Европейския парламент от Република
България от листата на политическа партия
„ГЕРБ“.
На Емил Йорданов Радев да се издаде
удостоверение.
4. Да се уведоми Европейският парламент
чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Силва Дюкенджиева
Секретар:
Севинч Солакова
4838

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № 0023-2511
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения
правилник на Агенцията за хората с увреждания във
връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за хората с увреждания утвърждавам
Методика за финансиране на целеви проекти на
специализирани предприятия и кооперации на
хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората
с увреждания и приложенията към нея:
– Формуляр за кандидатстване по Методика за
финансиране на целеви проекти на специализирани
предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от ЗХУ, Глава втора. Проекти със
социална насоченост (приложение № 1);
– Бюджет на проектното предложение по глава
втора (приложение № 2);
– Таблица за оценка на административното
съответствие на проектното предложение за кандидати по глава втора (приложение № 3);
– Структура и съдържание на инвестиционен
проект по глава трета (приложение № 4);
– Формуляр за кандидатстване по Методика за
финансиране на целеви проекти на специализирани
предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от ЗХУ, Глава трета. Проекти със
стопанска насоченост (приложение № 5);
– Бюджет на проектното предложение по глава
трета (приложение № 6);
– Таблица за оценка на административното
съответствие на проектното предложение на кандидати по глава трета (приложение № 7);
– Декларация (приложение № 8).
Настоящата заповед да се сведе до знанието на
отговорните служители и заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.
Изпълнителен директор:
М. Коралски
МЕТОДИКА
за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората
с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с
увреждания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПРАВИЛА
Раздел I
Основни положения
Чл. 1. Тази Методика има за цел:
1. създаване на необходимата организация за
провеждане на конкурси за предоставяне на целево
финансиране от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на специализирани предприятия и
кооперации на хората с увреждания, отговарящи

на изискванията на чл. 49 от Закона за хората с
увреждания (ЗХУ);
2. изграждане на цялостна система за оценка и
класиране на конкурсни предложения, представяни
от специализираните предприятия и кооперации на
хора с увреждания в съответствие с разпоредбите
на с чл. 49 от ЗХУ;
3. прилагане на механизъм за разпределяне от
АХУ на целевото финансиране между класираните
проектни предложения на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Чл. 2. (1) Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които
по-нататък за краткост се наричат „специализирани
предприятия“, трябва да са вписани в регистъра
по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ.
(2) Кандидатите трябва да са с установени
пазарни позиции и да извършват производствена
дейност или да предоставят услуги. Проекти,
свързани с осъществяване и развитие само на търговска дейност (търговия на едро и/или търговия
на дребно), не се допускат до участие в конкурса.
(3) Кандидатът трябва да има приключена една
предходна пълна отчетна финансова календарна
година като регистрирано в АХУ специализирано
предприятие по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ.
(4) Когато едно специализирано предприятие е
било заличено от Регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания, след което то отново бъде вписано в него, се
прилагат разпоредбите на ал. 3.
Чл. 3. (1) Кандидатите могат да кандидатстват
с едно проектно предложение по Глава втора.
Проекти със социална насоченост, и/или с едно
предложение по Глава трета. Проекти със стопанска насоченост, в рамките на един обявен от АХУ
конкурсен кръг.
(2) В рамките на една календарна година може
да бъде финансирано само по едно проектно предложение по глава втора и по глава трета.
(3) Участието в конкурса е индивидуално.
Съвместни предложения на две и повече специализирани предприятия не се допускат до участие
в конкурса.
Чл. 4. Когато конкурсно предложение се представя за оценка на дата и час, в т.ч. и датата и часа
на пощенското клеймо на подателя, по-късна от
датата и часа, обявени за крайни за съответния
конкурс, то не се приема/допуска до участие в
конкурса.
Чл. 5. Специализираните предприятия, реализирали и/или реализиращи проекти, финансирани
от АХУ, могат да участват в последващи конкурси
при изпълнение на следните условия:
1. предходните проекти са приключени успешно или неприключените все още не се оценяват
като рискови по отношение на окончателното
им завършване съгласно издадените констативни
протоколи по чл. 53, ал. 6;
2. придобитите по предходни проекти дълготрайни активи, както и лицата, на които са
повишени квалификационните умения, активно
и ефективно се използват в текущата дейност на
кандидатстващото специализирано предприятие;
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3. с новия проект не се иска финансиране за
постигане на резултати, които е трябвало да се
постигнат с реализацията на предходен проект.
Чл. 6. (1) При изготвяне на конкурсните предложения се спазват изискванията за минимален
и максимален размер на отпусканото от АХУ
финансиране. Неспазването на това изискване в
конкурсното предложение води до отстраняване
на предложението от по-нататъшно участие в
процедурата по класиране.
(2) При изготвяне на конкурсните предложения
се спазват изискванията за минимално задължително собствено участие на кандидатите, което
представлява процентен дял от общата стойност
на предвидените средства за реализация на цялото
конкурсно предложение.
(3) Конкурсните предложения се отстраняват от
по-нататъшно участие в процедурата по класиране,
когато предвиденото собствено участие е по-малко
от минимално изискуемото.
(4) В случай че след намаляване на исканото
финансиране и задължителното минимално собствено участие от определената обща стойност на
конкурсното предложение остане непокрита сума,
тя се осигурява от кандидата като допълнително
собствено участие.
(5) Допълнителното собствено участие по
предходната алинея не може да се използва за
покриване на недопустими разходи и/или за дейности, които нямат връзка с проектната цел и
проектните резултати.
(6) Собственото участие се осигурява само в
парична форма.
Чл. 7. Агенцията за хората с увреждания отпуска
финансиране за покриване само на инвестиционни,
еднократни разходи, насочени към:
1. създаване на дълготрайни активи;
2. възстановяване или повишаване стойността
на съществуващи дълготрайни активи;
3. повишаване на квалификационните умения
на персонала;
4. повишаване на имиджа на специализираното
предприятие.
Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на инвестиционните дейности на проектните предложения със
социална насоченост не може да бъде по-дълъг
от шест месеца.
(2) Срокът за изпълнение на инвестиционните
дейности на проектните предложения със стопанска насоченост не може да бъде по-дълъг от
четири месеца.
Чл. 9. (1) Не се допускат до участие в конкурса
кандидати:
1. които не представят попълнен формуляр и/
или бюджет;
2. които са получили държавни помощи, надхвърлящи левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три бюджетни години – двете предходни
и текущата бюджетна година, а ако работодателят
изпълнява дейности по сухопътни товарни превози
за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият
размер на получените помощи надхвърля левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три
бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната
цел и без значение дали предоставената помощ
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се финансира изцяло, или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
3. чиито предложения са в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013;
4. които имат изискуеми публични задължения;
5. на които са предявени за доброволно плащане
санкции по издадени констативни протоколи по
чл. 53, ал. 6 и същите не са платени;
6. които са получили средства от други източници на финансиране за същите допустими разходи
и за същата цел;
7. които са отчели за последнитe три финансови
години преди годината на кандидатстване парични
наличности по банкови сметки и/или в касата,
превишаващи двукратния размер на исканото финансиране (приложимо за проекти по глава трета);
8. чиито предложения са насочени към създаване
или подобряване на качествените характеристики
или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или ще се отдават под наем;
9. чиито предложения по глава трета не са
свързани с разкриване и/или преоборудване на
работни места, на които се назначават лица с
трайни увреждания по чл. 32 и 33;
10. чиито предложения за преоборудване на
работни места съгласно чл. 33 са вече финансирани
през последните три години;
11. чиито предложения със социална насоченост (глава втора) са получили финансиране през
предходната година;
12. чиито предложения със стопанска насоченост (глава трета) са получили финансиране през
предходната година.
(2) Не се представят на експертната комисия
за оценка проекти със социална насоченост по
глава втора, които имат просрочия по сключени
договори с АХУ за финансиране на проекти със
социална насоченост повече от 12 месеца преди
датата на обявяване на конкурса.
(3) Не се представят на експертната комисия
за оценка проекти със стопанска насоченост по
глава трета, които имат просрочия по сключени
договори с АХУ за финансиране на проекти със
стопанска насоченост повече от 18 месеца преди
датата на обявяване на конкурса.
Чл. 10. (1) Когато кандидатстващо специализирано предприятие има списъчен брой на персонала
не повече от 10 души към 31 декември на предходната
отчетна година преди годината на кандидатстване,
размерът на отпусканата субсидия се определя
пропорционално на броя на лицата, влизащи в
списъчния брой на персонала. За всяко наето лице
отпусканата субсидия не може да превишава 9,09
на сто от максимално определената величина на
субсидията за конкурсния кръг.
(2) Когато кандидатстващо специализирано
предприятие има персонал, чийто списъчен брой е
не повече от 10 души, то не може да кандидатства
с предложения по чл. 15, ал. 4.
(3) Изчисляването на списъчния брой на персонала по ал. 1 се извършва съгласно раздел ІІI,
Списъчен брой на персонала на Методиката за
изчисляване на списъчния и средния списъчен
брой на персонала, утвърдена от Националния
статистически институт със Заповед № РД-07-21
от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ.
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Чл. 11. При получаване на конкурсното предложение в АХУ служебно се поставя регистрационен
номер, както и дата и час на получаването му.
Раздел ІІ
Механизъм за оценка и класиране на проектните
предложения
Чл. 12. (1) Проектните предложения се оценяват
от комисия, назначена от изпълнителния директор
на АХУ. За проектите със социална насоченост и
за проектите със стопанска насоченост може да се
назначават различни оценъчни комисии.
(2) При оценяване на проектните предложения
се отчитат целите, приоритетите и разпоредбите
на ЗХУ, както и процедурите, заложени в тази
Методика.
(3) Оценените от комисията проектни предложения се отразяват в специално изготвен протокол
заедно с приложено към него класиране, които
се предлагат за утвърждаване от изпълнителния
директор на АХУ. Одобрените от комисията предложения се посочват в протокола и класирането
заедно с полагащото им се финансиране.
Чл. 13. Проектните предложения се оценяват и
класират при спазване на следната последователна
процедура:
1. всеки член на комисията по чл. 12, ал. 1
определя индивидуална базова оценка за всяко
проектно предложение;
Специфичен показател
А
1.
2.
...
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2. въз основа на индивидуалните базови
оценки на всички членове на комисията се определя обща базова оценка за всяко проектно
предложение като средна величина от всички
индивидуални базови оценки;
3. за всяко предложение се определя окончателна оценка, която се получава, като базовата
оценка по т. 2 се увеличава с допълнителни
точки за приоритетност;
4. от класиране се изключват предложенията,
чиято окончателна оценка е под минимално
допустимата сумарна базова оценка, определена
поотделно за предложенията със социална и
стопанска насоченост;
5. проектните предложения, останали след
изключване на предложенията по т. 4, се подреждат по окончателни оценки в низходящ ред;
6. определеното за конкурсния кръг финансиране се разпределя между проектните предложения по т. 5, като се спазват допълнителните
разпоредби за начина на разпределяне по Глава
втора. Проекти със социална насоченост, и Глава
трета. Проекти със стопанска насоченост.
Чл. 14. (1) Индивидуалната базова оценка
на кон к у рсно т о п ред ложен ие се изч исл я ва
като среден сбор от точките, определени по
специфичните показатели за оценка, обобщени
в следната таблица:

Петстепенна скала Присъдени
за оценка (точки)
точки
1
2
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4

Коеф. за
тежест
3

Обща оценка
(к.2 * к.3)
4

Обосновка на присъдените точки
5

Индивидуална базова оценка на проектХ
Х
Х
ното предложение
(2) За проектните предложения със социална насоченост и със стопанска насоченост се определят
различни специфични показатели за оценка (колонка А), като за всеки от тях се присъжда самостоятелен коефициент на тежест (колонка 3).
(3) Всеки член на експертната комисия присъжда в колонка 2 точки по всеки специфичен показател
за оценка, като прилага петстепенна скала за оценка и следните критерии за определяне на конкретния
брой точки от 4 до 0:
Брой на точките
Критерии
4 точки
Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички
необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост,
точност, яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.
3 точки
Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички
необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани от видими пропуски и непълноти.
2 точки
Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател кандидатът не е
спазил всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха
затруднили неговата изпълнимост.
1 точка
Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил
формално предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпътстват от сериозни пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.
0 точки
Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни
рискове и съмнения относно неговата изпълнимост.
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(4) Всеки член на експертната комисия обосновава присъдените от него точки по ал. 3. Обосновката
се представя в колонка 5 на таблицата по ал. 1
самостоятелно за всеки специфичен показател.
Г л а в а

в т о р а

ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ
Раздел I
Предназначение на финансирането за проектите
със социална насоченост
Чл. 15. (1) Финансирането на проектни предложения със социална насоченост се отпуска за
развитието на дейности по пет компонента. Всеки
компонент се състои от елементи.
(2) Дейностите по компонент 1 са насочени към
създаване на безопасни и здравословни условия
на труд. Компонент 1 включва следните елементи:
1. създаване и инсталиране на подходящи
приспособления за пригодяване, облекчаване, ускоряване и интензифициране на изпълняваните от
лица с трайни увреждания дейности и операции;
2. създаване и поддържане в производствени,
складови, административни и други работни
помещения на здравословни и безопасни условия за труд в съответствие с разпоредбите на
действащите специализирани нормативни актове,
на специфичните разпоредби и предписания на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, други специализирани
институции и лицензирани организации, в т.ч. по
трудова медицина.
(3) Дейностите по компонент 2 са насочени
към създаване на подходящ архитектурен достъп
за хора с трайни увреждания до различни обекти
в специализираното предприятие. Компонент 2
включва следните елементи:
1. осигуряване на достъп до работни места за
лица с трайни увреждания;
2. осигуряване на достъп до санитарни помещения и помещения за отдих за лица с трайни
увреждания;
3. осигуряване на достъп за лица с трайни
увреждания до помещенията на територията
на специализираното предприятие, в които се
извършва организирано хранене на персонала,
както и до здравната служба на територията на
специализираното предприятие.
(4) Дейностите по компонент 3 са насочени към
създаване на обща хигиенна среда и здравословен
микроклимат на територията на специализираното предприятие. Компонент 3 включва следните
елементи:
1. извършване на ремонт на преходни помещения, коридори и стълбища;
2. създаване и поддържане на съвременна
обща хигиенна среда в санитарните помещения
и помещенията за отдих на персонала;
3. създаване и поддържане на подходяща среда и
условия в помещенията, предназначени за хранене,
на територията на специализираното предприятие.
(5) Дейностите по компонент 4 са насочени към
повишаване на социалния капитал и създаване
на благоприятен социален климат за упражняване на производителен труд в специализираното
предприятие. Компонент 4 включва провеждане
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на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация и образователното
равнище на наетите с трайни увреждания лица
във връзка с качественото изпълнение на определената им длъжност.
(6) Дейностите по компонент 5 са насочени към
създаване на условия за сертифициране на специализираното предприятие за въведена и реално
работеща стандартизирана система за управление
ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 13485; ISO/IEC
27001; BS OHSAS 18001; ISO 45001. Компонент 5
включва следните елементи:
1. извършване на необходимите подготвителни
операции за сертифициране на специализираното
предприятие по ISO;
2. заплащане на не повече от половината от таксата, дължима на сертифициращата организация.
(7) Обученията по ал. 5 трябва да се провеждат от лицензирани от Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО)
обучители. След завършване на обучителните
курсове обучителите трябва да издадат легитимен
документ, удостоверяващ успешно приключилото
обучение.
Чл. 16. Представените за оценка проектни предложения могат да включват дейности, отнасящи се
до изпълнението на не повече от два компонента.
Раздел ІІ
Специфични изисквания при изготвяне и изпълнение на проектните предложения със социална
насоченост
Чл. 17. При изготвяне на бюджета на конкурсното предложение със социална насоченост се
отчитат следните ограничения:
1. минималната сума, за която може да се
кандидатства отделно по всеки от компонентите
1, 2, 3 и 5, не може да бъде по-малка от 25 на сто
от обявената за конкурса стойност на отпусканото
финансиране за конкурсно предложение;
2. ограничението по т. 1 не се прилага от кандидатите по чл. 10;
3. максималната сума, за която може да се
кандидатства по чл. 15, ал. 5, е 200 лв. на човек на
ден, включваща разходите за обучение, материали,
транспорт и пансион.
Чл. 18. (1) При изпълнение на проектното
предложение прехвърляне на средства от един компонент в друг компонент е напълно недопустимо.
(2) Прехвърляне на средства от един елемент
в друг елемент на един и същ компонент може
да стане само след изричното писмено съгласие
на АХУ.
(3) Кандидатът писмено уведомява АХУ за
възникнала потребност от преструктуриране на
средствата в един елемент, като посочва причината за това, както и величината на кой разход
ще се увеличи и за сметка на кой друг разход или
разходи ще стане това.
(4) Когато степента на изменението на разход
по ал. 3 е повече от 10 % от първоначалната му
стойност, за извършване на промяната трябва да се
получи предварително писмено съгласие от АХУ.
(5) Взаимнокомпенсиращите се разходи по
ал. 3 и 4 се представят в заменителна таблица
по образец.
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Раздел ІІI
Специфични показатели за оценка, оценяване
и класиране на проектните предложения със
социална насоченост
Чл. 19. Проектните предложения, представяни
от кандидатстващите специализирани предприятия, трябва да съдържат подробно попълнени формуляр и бюджет; надлежно изготвени, оформени
и подписани документи; други доказателствени
материали съгласно приложението.
Чл. 20. (1) Основание за намаляване на оценката на предложението по чл. 19 е наличието на
повторения, на информация, нямаща отношение
към конкурсното предложение, непопълнени точки или подточки – освен тези, чието попълване
е неприложимо.
(2) Когато формулираните цели се разглеждат
и като очаквани резултати и/или планирани дейности, налице е повторение и основание за намаляване на оценката на проектното предложение.
(3) Когато изискваната доказателствена информация не е посочена в конкретните точки и
подточки на формуляра, а в приложения, които не
са регламентирани в Методиката, тази информация
не се отчита при оценяване на предложението от
експертната комисия.
(4) Формуляр, в който липсва подходяща обосновка, основателни аргументи и доказателства за
ефективност и целесъобразност на предвижданите
инвестиционни намерения, се оценява с нула точки.
Чл. 21. Предложения, в чиито бюджети не
могат ясно, точно и еднозначно да се разграничат
и определят разходите, свързани с избраните компоненти, елементи на компонентите и дейности
по компоненти, се оценяват с нула точки.
Чл. 22. За определяне на базовата оценка по
чл. 14 се използват следните специфични показатели за оценка на проектните предложения:
1. точност и пълнота на формуляра – формулярът е с попълнени точки и подточки, информацията
е ясна и аргументирана, между отделните точки
и подточки е налице обвързаност, последователност и логика на изложението; не са допуснати
необосновани повторения и технически грешки;
използваните оценъчни показатели в различните
части на формуляра са еднозначно определени,
а тяхното изчисляване е вярно, аргументирано и
проследимо;
2. обективност и обоснованост на предложението – предложението дава ясна представа за
целите и намеренията на кандидата във връзка
с реализирането на инвестиционния проект; то
се основава на съвкупност от обективни данни,
характеризиращи конкретната пазарна ситуация,
в която ще се изпълнява, на производствено-технологичните реалности, които трябва да се имат
предвид при осъществяване на инвестиционните
дейности, целесъобразността и перспективността
на предложението; в него са представени необходимите доказателства, че очакваните резултати
ще бъдат постигнати в максимална степен, че
съществуващите рискове се виждат, оценяват се
адекватно и са предвидени подходящи превантивни
мерки за тяхното избягване;
3. реалистичност на очакваните резултати – очакваните резултати от реализацията на конкурсното
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предложение са точно формулирани, еднозначно
са определени, количествено са измерими, строго
са обвързани с избран компонент и с конкретни
срокове, постижими са в рамките на определения
инвестиционен период;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
които предстои да се извършат във връзка с
реализацията на конкурсното предложение; за
всяка дейност са определени необходимите за
изпълнението є конкретни разходи, чийто размер
се основава и гарантира от разработена плансметка, от оферта, специално избрана измежду
най-малкото три актуални конкурентни оферти на
доставчици на активи и услуги, от специализирани
справочници и/или други източници на уместна
информация; изборът на офертата е обоснован;
5. точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета – изготвеният бюджет в
максимална степен точно и ясно отразява планираните разходи по избрани компоненти, елементи
на компонентите и дейности, които съответстват
по размер и структура на утвърдените в чл. 17
ограничения.
Чл. 23. (1) При определяне на точките по специфични показатели всеки член на експертната
комисия попълва таблицата по чл. 14, ал.1, като
отчита следните коефициенти за тежест по специфични показатели:
1. специфичен показател 1 – коефициент 4;
2. специфичен показател 2 – коефициент 6;
3. специфичен показател 3 – коефициент 2;
4. специфичен показател 4 – коефициент 5;
5. специфичен показател 5 – коефициент 3.
(2) Максималният брой точки, който може
да се присъди на едно проектно предложение, е
80 точки.
Чл. 24. До класиране се допускат само предложенията, чиято сумарна базова оценка е 24 и повече
от 24 точки по всички специфични показатели.
Чл. 25. (1) Базовата оценка на допуснатите до
класиране предложения се увеличава с коефициент, съответстващ на заложената приоритетност
на избрания компонент, по който се кандидатства.
(2) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 15, ал. 2, т. 1, коефициентът е 0,06.
(3) За всяко лице, възползвало се от резултата по
чл. 15, ал. 2, т. 2, коефициентът е 0,01, при условие
че не по-малко от половината от работещите са
лица с трайни увреждания.
(4) Когато конкурсното предложение по чл. 15,
ал. 2, т. 2 се основава на специално предписание от
специализирани държавни органи и то е издадено
не по-рано от 2 години от датата на конкурса, се
определя еднократен коефициент 0,2.
(5) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 15, ал. 3, т. 1, коефициентът е 0,08.
(6) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 15, ал. 3, т. 2, коефициентът е 0,06.
(7) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 15, ал. 3, т. 3, коефициентът е 0,04.
(8) За всяко лице, възползвало се от резултата
по чл. 15, ал. 5, коефициентът е 0,06.
(9) Когато едно лице се възползва от два и
повече резултата, получени по различни елементи,
за определяне на коефициента за увеличение, се
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взема предвид само резултатът, който дава найвисок коефициент за увеличение.
(10) При определяне на броя на лицата, които
се възползват от даден резултат, се вземат предвид
само тези, които към датата на представяне на
проектните предложения са работещи в специализираното предприятие.
Чл. 26. След определяне на коефициентите по
предходния член се изчислява общ коригиращ
коефициент чрез събиране на коефициентите за
отделните елементи на избраните компоненти.
Към получения общ коригиращ коефициент се
добавя единица и с полученото число се умножава
базовата оценка.
Чл. 27. (1) В съответствие с разпоредбите на
чл. 13 класираните проектни предложения, подредени по окончателни оценки в низходящ ред,
се разделят на две групи. Ако при деленето се
получи цяло число с остатък, за определяне на
броя на класираните предложения в първа група
се използва полученото цяло число, като остатъкът
се елиминира.
(2) На класираните предложения от първа
група по ал. 1 исканото финансиране се определя
в пълен размер.
(3) Класираните предложения от втора група по
ал. 1 получават исканото финансиране, намалено
с 8 процентни пункта до изчерпване на определеното за конкурсния кръг финансиране.
Чл. 28. (1) Ако отпусканото финансиране за
конкурсния кръг е недостатъчно за пълно изплащане на исканите суми по чл. 27, ал. 2, класираните
проектни предложения се делят на три групи,
освен ако след деленето в някоя от групите не
се получат по-малко от 5 предложения. Ако при
деленето се получава цяло число с остатък, за
определяне на броя на проектните предложения
в първите две групи се използва полученото цяло
число, като остатъкът се елиминира.
(2) Класираните проектни предложения от първа
група по ал. 1 получават исканото финансиране
в пълен размер.
(3) Класираните предложения от втора група
по ал. 1 получават исканото финансиране, намалено с 10 процентни пункта до изчерпване на
определеното за конкурсния кръг финансиране.
(4) Ако след разпределяне на определеното за
конкурсния кръг финансиране по ал. 3 останат
свободни средства, те се предоставят на класираните предложения от трета група по ал. 1 до
тяхното изчерпване, като предварително исканото
финансиране от кандидатите се намалява с 15
процентни пункта.
Чл. 29. (1) Специализираните предприятия,
чиито предложения получават редуцирано финансиране, преди сключване на договора за финансиране задължително преработват бюджета си, като
се конкретизират и определят разходите, които
ще бъдат покрити с получаваното редуцирано
финансиране.
(2) При изготвяне на коригирания бюджет
специализираните предприятия по ал. 1 използват нормативната база на първоначалния си бюджет. При наличието на оферти или други източници на уместна информация с по-благоприятни
условия те могат да се използват при изготвяне
на коригирания бюджет.
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Чл. 30. Финансирането, останало неизползвано
след разпределенията по чл. 27, ал. 3 и чл. 28, ал. 4,
се насочва за финансиране на други програми и
проекти.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ
Раздел І
Предназначение на финансирането за проекти
със стопанска насоченост
Чл. 31. (1) Финансирането на проектни предложения със стопанска насоченост се отпуска на
кандидатстващите специализирани предприятия
за осъществяване на инвестиционни проекти,
които водят до:
1. оборудване и разкриване на нови работни
места;
2. преоборудване на действащи работни места;
3. подобряване на конкурентните възможности,
4. финансово стабилизиране,
5. завоюване на нови пазарни позиции,
6. технологичното обновяване и организационното усъвършенстване на стопанската дейност.
(2) Когато се разкриват и оборудват работни
места, трябва да се имат предвид следните определения и разяснения:
1. работно място е помещение, цех или съоръжение в предприятието, където работникът
или служителят полага труда си в изпълнение
на задълженията по трудовото правоотношение
(съгласно допълнителните разпоредби – § 1, т. 4
от Кодекса на труда);
2. разкриване и оборудване на ново работно
място е налице, когато работното място се обособява с оборудване, което допълва и надгражда
съществуващата материално-техническа база,
независимо от това дали се внедрява нова, или
се използва от специализираното предприятие
съществуваща вече технология;
3. преоборудване на действащо работно място
е налице, когато оборудването на действащото
работно място се демонтира и замества с ново,
по-производително, по-качествено, без да се
променят предназначението на работното място,
технологичният процес и произвежданият продукт;
4. когато оборудването на действащо работно
място се демонтира и замества с ново оборудване,
с помощта на което ще се произвежда нов продукт
или ще се предлага нова услуга, в резултат на
което ще се промени неговото предназначение,
се приема, че се разкрива ново работно място,
водещо до подмяна на стара материално-техническа база с нова;
5. подмяната на отделни части от оборудването на действащо работно място, с което не се
нарушава неговата системна цялост, но се подобряват определени качествени и/или количествени
характеристики на използваната технология или
на получаваните резултати, не се счита за преоборудване на действащо работно място.
(3) Реализацията на инвестиционните проекти
по ал. 1 трябва да е насочена към подобряване на
съществуващата или създаване на нова производствена материално-техническа база, в т.ч. и чрез
изграждане на нови производствени линии, чрез
подобряване на производствената инфраструктура,

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

на вътрешнозаводския транспорт и комуникациите,
с което да се осигури повишаване на производителността на труда и/или намаляване на себестойността и/или повишаване на качеството на
произвежданата продукция и предлаганите услуги.
(4) Специализираните предприятия получават
оценка за управленски капацитет на ръководния
екип въз основа на съществуващото финансово
състояние съгласно чл. 42, ал. 2. С предимство
се ползват тези, които имат доказан управленски
капацитет, позволяващ целенасочено и целесъобразно усвояване на получаваното финансиране.
Чл. 32. (1) При осъществяване на инвестиционен проект, свързан с оборудване и разкриване на
едно ново работно място, на което ще се наеме
лице с трайни увреждания, което е регистрирано
като безработно в Дирекция „Бюро по труда“ към
датата на сключване на договора за финансиране
с АХУ и към същата дата не е било включено в
списъчния състав на кандидата за последните 24
месеца, исканото от него финансиране може да
се увеличи с 6 на сто от размера на обявената
максимална стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(2) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на две
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, исканото от него финансиране може
да се увеличи с 3 на сто от размера на обявената
максимална стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(3) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на две
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което едно от наетите лица е
регистрирано като безработно в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не е
било включено в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца, исканото от него
финансиране може да се увеличи с 10 на сто от
размера на обявената максимална стойност на
финансирането за конкурсния кръг.
(4) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на две
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, които са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ към датата на
сключване на договора за финансиране с АХУ и
към същата дата не са били включени в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца,
исканото от него финансиране може да се увеличи
с 13 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(5) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, исканото от него финансиране може
да се увеличи с 8 на сто от размера на обявената
максимална стойност на финансирането за конкурсния кръг.
(6) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на три
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нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което едно от наетите лица е
регистрирано като безработно в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не е
било включено в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца, исканото от него
финансиране може да се увеличи с 16 на сто от
размера на обявената максимална стойност на
финансирането за конкурсния кръг.
(7) При осъществяване на инвестиционен
проект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав
на кандидата, при което две от наетите лица са
регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро
по труда“ към датата на сключване на договора
за финансиране с АХУ и към същата дата не са
били включени в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца, исканото от него
финансиране може да се увеличи с 18 на сто от
размера на обявената максимална стойност на
финансирането за конкурсния кръг.
(8) При осъществяване на инвестиционен проект, свързан с оборудване и разкриване на три
нови работни места, на които ще се наемат лица
с трайни увреждания извън списъчния състав на
кандидата, всички от които са регистрирани като
безработни в Дирекция „Бюро по труда“ към датата
на сключване на договора за финансиране с АХУ
и към същата не са били включени в списъчния
състав на кандидата за последните 24 месеца, исканото от него финансиране може да се увеличи
с 24 на сто от размера на обявената максимална
стойност на финансирането за конкурсния кръг.
Чл. 33. (1) При изпълнение на инвестиционен
проект, свързан с преоборудване на действащо
работно място по смисъла на чл. 31, ал. 2, т. 3,
ако кандидатът може еднозначно да докаже, че
всичките активи (без обзавеждането) на това
действащо работно място имат отчетен срок на
използване към датата на подаване на конкурсните
предложения, който превишава 1,5 пъти установените норми в чл. 55 от Закона за корпоративното
подоходно облагане за всеки актив поотделно, той
може да ползва следните преференции:
1. ако назначи лице с трайни увреждания от
списъчния състав на специализираното предприятие, трябва да осигури задължително собствено
участие, намалено с 25 на сто;
2. ако назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав на специализираното предприятие, трябва да осигури задължително собствено
участие, намалено с 50 на сто;
3. ако назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав на специализираното предприятие, което е регистрирано като безработно в Дирекция „Бюро по труда“ към датата на сключване
на договора за финансиране с АХУ и към същата
дата не е било включено в списъчния състав на
специализираното предприятие за последните 12
месеца, трябва да осигури задължително собствено
участие, намалено със 75 на сто.
(2) За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно място при условията
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на ал. 1, т. 1, намалението от 25 на сто се увеличава последователно с по 5 процентни пункта.
(3) За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно място при условията
на ал. 1, т. 2, намалението от 50 на сто се увеличава последователно с по 10 процентни пункта.
(4) За всяко следващо лице, назначено на преоборудвано действащо работно места при условията
на ал. 1, т. 3, намалението от 75 на сто се увеличава последователно с по 15 процентни пункта.
(5) Когато на преоборудваните работни места
по ал. 1 се назначават едновременно лица с трайни
увреждания от списъчния състав, от извън списъчния състав и безработни лица, регистрирани в
Дирекция „Бюро по труда“ към датата на сключване
на договора за финансиране с АХУ и към същата
дата не са били включени в списъчния състав на
специализираното предприятие за последните 12
месеца, размерът на задължителното собствено
участие се получава въз основа на общ коефициент. Общият коефициентът се изчислява, като за
базово намаление се определя това, което се полага за лице с най-високо намаление. Величината
на това намаление се увеличава със стойностите,
определени за всяко следващо лице по ал. 2, 3 и 4.
Чл. 34. (1) Кандидатът трябва да осигури заетост
на работните места по чл. 32 и 33 най-малко за
период от три години при нормална продължителност на работното време. Изпълнението на това
задължение се удостоверява чрез сключен трудов
договор с приложена длъжностна характеристика
на работното място.
(2) Когато за разкриваните и преоборудваните
нови работни места или преоборудваните действащи работни места не се ползват преференциите по
чл. 32 и 33, осигурената заетост е за 2 години при
нормална продължителност на работното време.
(3) Ако продължителността на работното време на наетите лица по ал. 1 и 2 е по-малка от 8
часа, времето на заетостта на работните места се
увеличава до образуването на общ фонд работно
време, който би възникнал при нормална продължителност на работното време.
(4) На работните места, които са разкрити за
наемане на лица с трайни увреждания, на мястото
на първоначално наетите лица с трайни увреждания впоследствие може да се назначат други лица
с трайни увреждания. Наемането на новите лица
става при условията, предвидени за първоначално
наеманите лица. Когато новоназначеното лице с
трайни увреждания е с по-ниска степен на намалена
работоспособност, това обстоятелство задължително се оповестява в АХУ, като се привеждат
подходящи аргументи за извършената замяна.
(5) Специализираните предприятия, които не
спазват разпоредбите на ал. 1, 2 и 3, се отстраняват от участие в конкурсите на АХУ за три
поредни години.
Раздел II
Специфични изисквания при изготвяне и изпълнение на проектните предложения със стопанска
насоченост
Чл. 35. (1) Предложението със стопанска насоченост се състои от две съставни части: инвестиционен бизнес проект и конкурсен формуляр.
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(2) Инвестиционният бизнес проект позволява
да се разкрие целесъобразността, ефективността и
перспективността на инвестиционните намерения
на кандидата. Той се основава на дейности, които
се извършват на два етапа: инвестиционна фаза
и слединвестиционна фаза.
(3) В конкурсния формуляр освен общата информация относно кандидатстващото специализирано предприятие се представят резултатите,
процедурите и инвестиционните дейности, с които
се проследява и осигурява осъществяването на
инвестиционния процес.
Чл. 36. Инвестиционният бизнес проект се разработва съобразно приложение № 4, като се спазва
задължително представената в него структура.
Чл. 37. Неразделна част от проектното предложение е бюджетът, който се изготвя по образец
(приложение № 6).
Чл. 38. (1) При възникнало обстоятелство, изискващо промяна във величината на един разход
за сметка на друг разход, по време на изпълнение
на инвестиционните дейности, бенефициентът
писмено уведомява АХУ и посочва причината
за промяната.
(2) Когато стойността на изменението на един
разход по ал. 1 е повече от 10 %, за извършването
му трябва да се получи предварително писмено
съгласие от АХУ.
(3) Взаимнокомпенсиращите се разходи по
ал. 1 и 2 се представят в заменителна таблица
по образец.
Раздел ІІІ
Специфични показатели за оценка и класиране
на проектните предложения със стопанска насоченост
Чл. 39. Проектните предложения, представяни
от кандидатстващите специализирани предприятия, трябва да съдържат подробно попълнени
инвестиционен проект, формуляр и бюджет,
надлежно изготвени, оформени и подписани
документи и други доказателствени материали
съгласно приложението.
Чл. 40. (1) Формулярът е основният информационен документ на конкурсното предложение, който
трябва да дава ясна и точна представа за инвестиционните намерения на кандидата. Той трябва
да съдържа изцяло попълнени точки и подточки
при спазване на изискванията за попълване на
формуляра. Основание за намаляване на оценката на конкурсното предложение е наличието на
повторения, на информация, нямаща отношение
към проектното предложение, непопълнени точки
или подточки – освен тези, чието попълване е
неприложимо.
(2) Когато изискваната доказателствена информация не е посочена в конкретните точки и
подточки на формуляра, а в приложения, които
не са регламентирани в Методиката, тази информация не се отчита при оценяване на проектното
предложение от експертната комисия.
Чл. 41. Предложения, в чиито бюджети не
могат ясно, точно и еднозначно да се разграничат
и определят разходите, свързани с изпълнението
на предвидените инвестиционни дейности, се
оценяват с нула точки.
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Чл. 42. (1) За определяне на базовата оценка
по чл. 14 се използват следните специфични показатели за оценка на конкурсните предложения:
1. обективност, обоснованост, пълнота и надеждност на инвестиционния бизнес проект – инвестиционният бизнес проект се основава на
съвкупност от обективни данни, характеризиращи
конкретната пазарна ситуация, производственотехнологичните реалности при осъществяване на
инвестиционния бизнес проект, целесъобразността
и перспективността на предложението; между отделните раздели на инвестиционния бизнес проект
е налице вътрешна обвързаност, последователност
и логика, съпоставимост и съизмеримост на разчетната информация; не са допуснати вътрешни
противоречия, необосновани повторения, изкривяващи съдържанието технически грешки;
2. яснота, основателност и проследимост на
разчетните показатели в инвестиционния бизнес
проект – определянето на паричните потоци и
изчисляването на показателите за финансова
оценка са реалистични, надеждни, доказуеми,
основани на разработения модел за изчисляване,
който позволява да се проследи получаването на
разчетните показатели;
3. точност и пълнота на формуляра – формулярът е с попълнени точки и подточки, информацията в него е ясна и аргументирана, между
отделните точки и подточки е налице обвързаност,
последователност и логика на изложението; не са
допуснати вътрешни противоречия, необосновани
повторения, изкривяващи съдържанието технически грешки;
4. реалистичност и устойчивост на очакваните
резултати – очакваните резултати от реализацията
на инвестиционната фаза на конкурсното предложение са точно и еднозначно определени и измерими, постижими са в рамките на определения
инвестиционен период (план-графика); очакваните
резултати от реализацията на слединвестиционната
фаза са обосновани, ясно и точно са определени
и постижими;
5. информационна съвместимост между инвестиционен бизнес проект и конкурсен формуляр – между изложението, предвидените резултати
и представените доказателства в инвестиционния
бизнес проект и проектния формуляр няма несъответствия и противоречия;
6. пълнота и изчерпателност на инвестиционните дейности – предложението включва изчерпателен списък и подробно описание на всички
взаимносвързани дейности, които предстои да се
извършат през инвестиционната фаза, за всяка
дейност са определени конкретни разходи, чийто
размер и структура се гарантира от разработена
план-сметка, от оферта, специално избрана измежду най-малкото три актуални конкурентни
оферти на доставчици на активи и услуги, от специализирани справочници и/или други източници
на уместна информация; изборът на офертата е
обоснован;
7. точност и обективност на бюджета – изготвеният бюджет точно и ясно отразява планираните
разходи по дейности.
(2) Определя се и допълнителен специфичен
показател – оценка на финансовото състояние
на кандидата, която представлява съчетание от
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два показателя – финансов резултат (печалба или
загуба) и коефициент за обща ликвидност. Коефициентът за обща ликвидност се определя като
частно между краткотрайните активи (без тези,
които са блокирани под формата на гаранция за
срок, по-дълъг от 12 месеца, или не могат да се
превърнат в парични средства) и краткосрочните
задължения (включващи стойността на дългосрочните задължения с падеж до една година).
(3) Оценката на финансовото състояние се
диференцира по следния начин:
1. много лошо (когато за последната финансова
година преди годината на кандидатстване финансовият резултат е загуба, възлизаща на повече от
33 % от годишния оборот, а коефициентът за обща
ликвидност е по-малък от 50 %, поради което на
кандидата се присъждат нула точки);
2. лошо (когато показателите за загуба и неликвидност са с по-малки стойности от тези в
т. 1 или вместо неликвидност е налице свръхликвидност, показваща значително замразяване на
оборотните средства);
3. допустимо (възможни са различни варианти:
когато единият от показателите е положителен,
а другият с отрицателно значение, съответстващо на равнището от т. 2, т.е. налице е печалба
и неликвидност или загуба и ликвидност; когато
печалбата се съпровожда от свръхликвидност);
4. близко до нормалното (когато и показателят
с отрицателна стойност е близо – по-малко от 5 %,
до нормалното му значение);
5. добро (когато и двата показателя са с положителни стойности, но без запас на устойчивост);
6. много добро (когато и двата показателя са
с положителни стойности и имат запас на устойчивост).
Чл. 43. (1) При определяне на точките за специфичните показатели по чл. 42, ал. 1 всеки член
на експертната комисия попълва таблицата по
чл. 14, ал. 1, като отчита следните коефициенти
за тежест по специфични показатели:
1. специфичен показател 1 – коефициент 5;
2. специфичен показател 2 – коефициент 4;
3. специфичен показател 3 – коефициент 4;
4. специфичен показател 4 – коефициент 3;
5. специфичен показател 5 – коефициент 3;
6. специфичен показател 6 – коефициент 4;
7. специфичен показател 7 – коефициент 2.
(2) В таблицата по чл. 14, ал. 1 се добавя и
оценката за специфичния показател по чл. 42,
ал. 2. Тя се определя, като за всяко равнище,
следващо нулевото, дефинирано в чл. 42, ал. 3,
т. 1, се прибавят не повече от две точки, за да се
достигне максимумът от 10 точки.
(3) Максималният брой точки, който може
да се присъди на едно предложение, е 110 точки.
Чл. 44. До класиране се допускат само проектните предложения, чиято сумарна базова оценка
е 33 и повече от 33 точки, получени по всички
специфични показатели.
Чл. 45. (1) Базовата оценка на допуснатите до
класиране по чл. 44 предложения се увеличава с
коефициент, съответстващ на заложената приоритетност на избраното направление за инвестиране.
(2) За разкрити работни места при условията
на чл. 32 коефициентът е:
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1. 0,01 за разкрито едно ново работно място, на
което ще се назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав;
2. коефициентът по т. 1 се увеличава с 0,005
за всяко следващо ново работно място, на което
ще се назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
3. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,002 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълняване на поръчки на ишлеме;
4. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, когато за оборудването му се използват активи със стойност не
повече от 5000 лв.;
5. когато са налице едновременно условията
на т. 3 и 4, се изчислява кумулативно намаление
за съответното място.
(3) За всяко преоборудвано действащо работно
място по чл. 33 коефициентът е:
1. 0,008 за преоборудвано ново работно място,
на което ще се назначи лице с трайни увреждания
извън списъчния състав;
2. 0,004 за преоборудвано ново работно място,
на което ще се назначи лице с трайни увреждания
от списъчния състав;
3. коефициентът по т. 1 се увеличава с 0,004
за всяко следващо ново работно място, на което
ще се назначи лице с трайни увреждания извън
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
4. коефициентът по т. 2 се увеличава с 0,003
за всяко следващо ново работно място, на което ще се назначи лице с трайни увреждания от
списъчния състав, но не повече от общо 10 нови
работни места, в т.ч. и мястото по т. 1;
5. когато на преоборудвани работни места ще се
назначават лица извън списъчния и от списъчния
състав по т. 1 и 2, коефициентът за приоритетност
се определя общо за не повече от 10 места, като
най-напред се включват местата с по-високи коефициенти до тяхното изчерпване;
6. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,002 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълняване на поръчки на ишлеме;
7. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, когато за оборудването му се използват активи със стойност не
повече от 5000 лв.;
8. когато са налице условията на т. 6 и 7, се
изчислява кумулативно намаление за съответното
място, участващо в списъка по т. 5.
(4) За всяко разкрито ново работно място за
производство на нови продукти и услуги коефициентът е:
1. 0,01, когато на работното място ще се наемат
лица извън списъчния състав;
2. 0,005, когато на работното място ще се наемат лица от списъчния състав;
3. коефициентите по т. 1 и 2 се намаляват с
0,003 за всяко работно място, което се разкрива
за изпълнение на поръчки на ишлеме;
4. не се присъждат коефициентите по т. 1 и 2,
когато за оборудване на разкриваното ново работното място се използват активи със стойност
не повече от 5000 лв.;
5. когато на работните места по т. 1 ще се наемат лица с трайни увреждания, към съответния
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коефициент се добавя и полагащият се коефициент
по ал. 2.
(5) След като се определи полагащият се за
дадено работно място по предходните алинеи
коефициент за приоритетност, той се увеличава
с 3 на сто, когато на работното място ще бъде
назначено лице със степен на увреждане от 71 %
до 90 %, и с 6 на сто, когато степента на увреждане е над 90 %.
Чл. 46. Изчислява се общ коригиращ коефициент чрез събиране на всички присъдени коефициенти по чл. 45. За да се получи окончателната оценка
на конкурсното предложение, към изчисления
общ коригиращ коефициент се добавя единица и
с полученото число се умножава базовата оценка.
Чл. 47. (1) Допуснатите до класиране конкурсни
предложения по чл. 44, за които е получена окончателна оценка, се подреждат по низходящ ред по
величината на окончателната оценка.
(2) За класираните предложения специализираните предприятия получават исканото финансиране
в пълен размер до изчерпване на финансирането,
определено за конкурсния кръг.
(3) Ако при наличието на двама кандидати с
еднакъв брой точки единият от тях не може да
получи финансиране по ал. 2 или полученото
финансиране е непълно, с предимство се ползва
специализираното предприятие с по-малък брой
на списъчния състав на персонала си.
(4) Когато след класирането по предходната
алинея специализираното предприятие получава
исканото финансиране в непълен размер и този
размер не е по-малък от половината от исканото
финансиране, на него му се предлага да изготви
нов бюджет съобразно получаваното финансиране.
При изявено писмено съгласие специализираното
предприятие представя коригирано предложение
в седемдневен срок.
(5) При изготвяне на коригирания бюджет по
предходната алинея се използва нормативната база,
стояща в основата на първоначалния бюджет. При
наличието на оферти или други източници на
уместна информация с по-благоприятни условия
за кандидата те могат да се използват при изготвяне на коригирания бюджет, което се оповестява
в обяснението към него.
Чл. 48. (1) Ако след разпределяне на определеното за конкурсния кръг финансиране остане
неизползвана сума и нейният размер е достатъчно
голям, АХУ организира втори конкурсен кръг за
годината.
(2) Новият конкурсен кръг се организира
при спазване на условията и реда на настоящата
Методика.
(3) Ако средствата от неизползваното финансиране са недостатъчни, те се пренасочват за
финансиране на други програми и проекти.
Г л а в а
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 49. (1) Всеки участник в конкурса по Глава
втора. Проекти със социална насоченост, представя:
1. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет на конкурсното
предложение по образец (приложение № 2);
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3. попълнена таблица за оценка на административното съответствие и допустимост на конкурсното предложение по образец (приложение № 3).
(2) Всеки участник в конкурса по Глава трета.
Проекти със стопанска насоченост, представя:
1. изготвен инвестиционен бизнес проект по
образец (приложение № 4);
2. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 5);
3. попълнен подробен бюджет на конкурсното
предложение по образец (приложение № 6);
4. попълнена таблица за оценка на административното съответствие и допустимост на конкурсното предложение по образец (приложение № 7);
Чл. 50. (1) Всички кандидати по чл. 49 представят:
1. декларация по образец за липса на публични
задължения (приложение № 8);
2. декларация по образец за това, че общият
размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три бюджетни години – двете предходни
и текущата бюджетна година, а ако работодателят
изпълнява дейности по сухопътни товарни превози
за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля
левовата равностойност на 100 000 евро за период
от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година (приложение № 8);
3. декларация по образец за това, че не е получавал финансови средства от други източници
за същите допустими разходи или за същата цел
(приложение № 8);
4. декларация по образец за това, че не попада
в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от
Регламент (ЕО) № 1407/2013 г. на Европейската
комисия;
5. годишни финансови отчети за последните
три финансови години преди обявяването на конкурса, в т.ч. и приложенията към тях, и баланси
(отчети за финансовото състояние) и отчети
за приходите и разходите (отчети за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход), само
в случай че кандидатът не ги е представил или
няма задължението да ги представи в Агенцията
по вписванията в сроковете на представяне на
конкурсното предложение;
6. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 2 месеца преди датата
на кандидатстване и да са с валидност най-малко
5 месеца след датата на кандидатстване;
7. декларация за наличието на собственост
върху сградата или на части от нея по образец
(приложение № 8) или копие на договора за наем
и писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи;
8. план-сметки, когато се предвижда извършване на дейности по стопански начин;
9. актове или предписания, съставени от компетентни органи, изискващи извършването на
дейности по чл. 15, ал. 2, 3 и 4;
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10. списък с имена на лицата с трайни увреждания, които ще бъдат преназначени на работните
места, разкривани по инвестиционния бизнес
проект по Глава трета. Проекти със стопанска
насоченост;
11. снимков материал на обектите, в които се
предвижда да бъдат извършени строително-монтажни работи, отразяващ тяхното състояние към
момента на кандидатстване; снимките трябва да
са номерирани и да съдържат наименованието на
отразения върху тях обект.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа експертната комисия може да изиска от
кандидатите и други допълнителни документи,
доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства,
които се отнасят до целесъобразността, изпълнимостта и устойчивостта на дейностите, предвидени
в конкурсното предложение.
(3) Проектно предложение, включващо документи по чл. 49, ал. 1 и чл. 50 ал. 1, и проектно
предложение, включващо документи по чл. 49,
ал. 2 и чл. 50, ал. 1, се представят по един от
следните начини:
1. на място, в офиса на Агенцията за хората
с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
3. по електронен път.
Г л а в а
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СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, НАБЛЮДЕНИЕ,
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 51. (1) Утвърдените кандидати сключват
договор с изпълнителния директор на АХУ, в
който се посочват:
1. размерът и сроковете на усвояване на отпуснатите финансови средства;
2. броят на разкритите работни места по видове
и характер на лицата, които предстои да бъдат
наети на тях;
3. показателите и периодичността за извършване на контрола;
4. санкциите при неизпълнение на договорните
условия;
5. сроковете за представяне и съдържанието на
отчетите за изпълнение на инвестиционните дейности и изискуемите документи по отчитането им;
6. други необходими клаузи.
(2) Преди сключване на договора утвърдените за финансиране кандидати представят данни
за лицата с трайни увреждания (име и единен
граждански номер), които ще назначат по чл. 33.
(3) Преди сключване на договора утвърдените
за финансиране кандидати представят декларация:
приложение № 2 за обстоятелствата по чл. 48,
ал. 1, т. 3 от ЗХУ.
(4) Използваните при разчетите технически
и икономически нормативи, единични цени и
себестойности, количества, такси и други базови
единици, включени в конкурсното предложение,
се разглеждат като рамкови условия при сключване на договора за финансиране между АХУ и
класираното специализирано предприятие.
Чл. 52. (1) Утвърдената в договора сума се
изплаща на четири транша:
1. 30 % след сключване на договора с АХУ;
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2. 40 % след представяне в АХУ на всички
договори, сключени с изпълнителите по проекта, а при изпълнение по стопански начин – след
издаване на заповед за изпълнение от ръководителя на специализираното предприятие, в която
задължително се посочват видовете дейности,
срокът за тяхното изпълнение и лицата, които
ще ги извършват;
3. 20 % след представяне в АХУ на отчетите за
изпълнение на инвестиционните дейности, включващи документите, удостоверяващи и доказващи
изпълнението на утвърдения бюджет, както и
застрахователната полица за сумата, придобита с
финансирането (не се прилага при реализирани
дейности по чл. 15, ал. 5 и 6);
4. 10 % след приемане и утвърждаване от
АХУ на отчетите за изпълнение на конкурсното
предложение и представяне на сключените трудови договори, графици за работното време и
длъжностни характеристики на лицата, наети на
разкритите нови работни места и/или преоборудваните действащи работни места.
(2) При извършване на процедура по Закона
за обществените поръчки изплащането на сумите
по договора се извършва на 3 транша:
1. 70 % след представяне в АХУ на всички
документи от обществената поръчка, които доказват заложените в проекта параметри – стойност,
количества и сключените договори с подизпълнителите/доставчиците по проекта и подробна
спецификация;
2. 20 % след представяне в АХУ на отчетите за
изпълнение на инвестиционните дейности, включващи документите, удостоверяващи и доказващи
изпълнението на утвърдения бюджет, описание на
процедурата по проведената обществена поръчка и
резултата (реализираните дейности) от нея, както
и застрахователната полица за сумата, придобита
с финансирането (не се прилага при реализирани
дейности по чл. 15, ал. 5 и 6);
3. 10 % след приемане и утвърждаване от
АХУ на отчетите за изпълнение на проектното
предложение и представяне на сключените трудови договори, графици за работното време и
длъжностни характеристики на лицата, наети на
разкритите нови работни места и/или преоборудваните действащи работни места.
Чл. 53. (1) Във връзка с усвояване на предоставяното финансиране АХУ извършва периодичен
контрол за срока на сключения договор.
(2) Периодичността на контрола се вписва в
договора за финансиране и зависи от спецификата
и продължителността на финансираното конкурсно
предложение.
(3) Когато се прилагат разпоредбите на чл. 34,
продължителността на контрола се определя от
продължителността, за която е поето задължение
да се разкрият работните места, като се отчита
и удължението, което би възникнало при работа
с непълна продължителност на работното време.
(4) Контролът започва от момента на сключване
на договора за финансиране, включва периода на
инвестиционната фаза и периода на слединвестиционната фаза, когато се ползват резултатите от
направената инвестиция, и приключва с изтичане
на срока на договора.
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(5) Извършването на контрол от страна на АХУ
може да се възстанови и след приключване на
срока на договора за финансиране при наличието
на жалби и сигнали, отнасящи се до начина на
неговото изпълнение, в рамките на законоустановения давностен срок.
(6) След извършване на контрол се изготвя
констативен протокол, който се съхранява в АХУ
и служи като база за оценка на напредъка в реализацията на финансираното конкурсно предложение.
Чл. 54. (1) Когато в резултат на извършен
контрол бъде констатирано неизпълнение на договорените резултати, АХУ:
1. дава предписание на изпълнителя да отстрани отчетените несъответствия с определен в
констативния протокол срок;
2. в случай че финансирането още не е приключило окончателно, то се спира до отстраняване
на констатираните несъответствия.
(2) Когато кандидат, получил финансиране от
АХУ, закупи дълготрайни активи втора употреба,
без да е заложил и обосновал това, възстановява
отпуснатите средствата.
(3) Специализираното предприятие възстановява цялото получено финансиране или частта от
него, съответстваща на констатираното неизпълнение, ведно със законната лихва при установено
неизпълнение на договорни задължения и/или
установено неизпълнение на дадено с констативен
протокол предписание.
Чл. 55. (1) Цялостната отчетност по реализацията на конкурсните предложения, получили
финансиране, се осъществява съгласно действащото национално законодателство.
(2) След приключване на инвестиционния
период специализираното предприятие изготвя
финансов и технически отчет за изпълнението на
проектното предложение.
(3) Използването и отчетността на собственото
участие става по реда, определен за отчитане на
ползваното финансиране.
(4) Специализираните предприятия представят
до края на първото тримесечие на следващата
година справка по образец за лицата, които са
били наети по чл. 32 и 33 и които са работили
през изтеклата година.
Чл. 56. (1) Във финансовия отчет последователно се отразява изпълнението на предвидените в
проекта инвестиционни дейности, документално се
удостоверява законосъобразността и целесъобразността на използваното финансиране и собственото
участие, като се сравняват заложените в бюджета
разходни пера с фактически постигнатите. Заедно
с него се представя и технически отчет. В него
бенефициентът отбелязва начина на усвояване на
полученото финансиране и собственото участие и
възникналите трудности в този процес. Отчетът се
представя в срок до 2 седмици след приключване
на инвестиционните дейности.
(2) Неразделна част от отчетите по ал. 1 са
заверените от отчитащото се предприятие документи, регламентирани в договора за финансиране, върху които се изписва изразът „Вярно с
оригинала“, полага се подписът от ръководителя,
освен ако представеният документ не е оригинал.
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Приложение
№1
Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Формуляр за кандидатстване
по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия
и кооперации на хората с увреждания, по чл. 49 от ЗХУ, глава II. Проекти със
социална насоченост
Наименование на
конкурсното предложение:

Съкратено наименование на
специализираното
предприятие/кооперация:

Седалище на
специализираното
предприятие/кооперация:

Компонент 1
Компонент 2
Компонент 3
Компонент 4
Компонент 5

Име на лицето, представляващо
специализираното предприятие/кооперация:

Подпис на лицето, представляващо
специализираното предприятие/кооперация:
Регистрационен номер на
конкурсното предложение
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

1

№ 1
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А. Обща информация

На заглавната страница на формуляра отбележете само компонентите, които ще се
изпълняват по конкурсното предложение. Това става като върху квадратчето на компонента
щракнете с левия бутон на мишката два пъти. В меню Format в подменю Shape Styles маркирайте
черното квадратче с мишката. Компонентите не могат да бъдат повече от три на брой!
1.Официални данни
Пълно
наименование
специализираното предприятие
кооперация:

на

или

Номер на единния идентификационен код
(ЕИК):

Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет – страница:

2. Банкова информация
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Банков код:
Име на банката:
Банков клон:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащ(и) спесимен:
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен:

3. Кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация е член на
.......................................................................................................................................
(посочва се национално представителната организация /съюз/ на лица с увреждания)
от.............................................................
(коя дата?)

4. Какви са основните дейности на специализираното
предприятие/кооперация, декларирани в Регистър по чл. 83, ал.1:
2
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1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
(Ако има повече дейности, те се добавят допълнително.)

5. Дата на избор/назначаване на действащия ръководен екип на
специализираното предприятие/кооперация:
..............20 г.

Б. Информация за фактическото имуществено и финансово
състояние на кандидатстващото специализирано
предприятие/кооперация
1. Финансови показатели:

Когато за дадена отчетна година липсва исканата информация, се посочва съответната
основателна причина за това!
1.1. Постигнат финансов резултат (печалба/загуба) през последните 3 отчетни (пълни)
година (в хил. лв.). Започва се с най-ранната година:
20… г. ....................
20…..г. ....................
20….. г. ....................
1.2. Обща ликвидност на специализираното предприятие/кооперация към края на
последната (пълна) отчетна година:
......................................
Общата ликвидност се определя въз основа данни от последния баланс като частно между
краткотрайните активи (без тези, които са блокирани под формата на гаранция за срок по-дълъг
от 12 месеца или не могат да се превърнат в парични средства) и краткосрочните задължения
(включващи стойността на дългосрочните задължения с падеж до една година).

2. Структура на наетите и производствено-административна структура на
специализираното предприятие/кооперация към края на месеца,
предхождащ месеца на обявяване на конкурса:
2.1. Структура на заетите по степен на работоспособност
Общ брой заети в предприятието
в т.ч.:
- наети с до 50% намалена работоспособност
- наети с 50% до 70 % намалена работоспособност
- наети със 71% до 90 % намалена работоспособност
- наети с 91% и повече намалена работоспособност

........................
........................
........................
........................
........................

2.2. Структура на заетите по образователна степен
 Наети с висше образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети със средно специално образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети със средно общо образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети с основно образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност
 Наети с начално образование
в т.ч. лица с 50 и повече от 50% намалена работоспособност

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
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2.3. Работещ персонал по подразделения
Посочете съществуващите производствени и други подразделения, тяхното структуриране по
цехове, участъци, звена, складове, дирекции и други, обособени като самостоятелни структурни
(управленски) единици, изпълняващи отделна производствена, управленска или друга функция,
общия брой на заетите в тях и броя на заетите лица с трайни увреждания.
Обозначенията в таблицата са примерни!
При необходимост някои помощни подразделения могат да се обединят в една структурна
единица с наименование "Други подразделения".
Начинът на подреждането на структурните единици се избира от кандидата. За представяне на
всички структурни единици в таблицата се добавят допълнителни редове!
Подразделение/цех/звено/участък

Общ брой наети

Брой наети с трайни
увреждания

Цех І, в т.ч.:
- Подготвителен участък
- Монтажен участък

2.4. Посочете териториалното разположение на самостоятелните производствени и
управленски структурни единици, като ги групирате: по различни сгради, като
отбележите специално сградите с различен адрес; по различни етажи в една сграда, като
специално посочите такива единици, които са технологично обвързани, но са разположени
на различни места в една сграда.

3. Проекти, финансирани от АХУ през последните 3 (три) календарни
години преди датата на подаване на конкурсното предложение
Вид

Кратко наименование
на проекта

1

2

Обща
стойност
на проекта

3

Продължителност

4

Дата на
първо
плащане

5

Дата на
последно
плащане

6

Забележка

7

В кол. 1 се посочва насочеността на проекта – СН (социална насоченост); СтН (стопанска
насоченост). В кол. 7 се отбелязва начинът на приключване на проекта: успешно приключен –
УП, приключен със забележка – ПЗ, неприключен – НП, съгласно издаден констативен
протокол.

В. Информация за конкурсното предложение
4. Обща информация за конкурсното предложението
4.1. Заглавие на конкурсното предложение

Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да ориентира към главното предназначение на
конкурсното предложение.

4.2. Цел на конкурсното предложение
Може да се посочат обща и специфични цели, които са с ограничен брой. Очакваните резултати
и планираните дейности и задачи във връзка с реализацията на инвестиционния проект не могат
да се класифицират като цели на конкурсното предложение.

4

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

4.3. Размер нафинансирането, за което се кандидатства пред АХУ
Обща стойност на предложението:

Размер на исканото
финансиране:

Размер на собственото участие:

Личният принос не може да бъде по-малък от 5% от общата стойност на конкурсното
предложение!
4.4. Резюме на съдържанието на конкурсното предложение:

Максимум на 1 страница А4 обосновете избора на съответния(те) компонент(и) за кандидатстване, като
посочите как изпълнението на инвестиционния проект ще повлияе на стопанската дейност на
предприятието/кооперацията, в каква степен предвидените мероприятия ще се отразят на работната среда,
на изпълняваните от персонала трудови операции, какво е влиянието на предвидените мероприятия върху
трудовата ангажираност на работещите лица с трайни увреждания.

5. Очаквани резултати:
Попълват се само точките на избраните не повече от три компонента! За всеки компонент се
отбелязват елементите, по които се предвижда постигането на конкретни резултати.
5.1. Компонент 1:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 1, отбелязани в чл. 15, ал. 2 на Методиката, като
към всеки резултат посочите (където е приложимо) общия брой на засегнатите от него лица и
броя на засегнатите лица с трайни увреждания.
5.2. Компонент 2:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 2, отбелязани в чл. 15, ал. 3 на Методиката, като
към всеки резултат посочите колко лица със специфични увреждания ще могат да се възползват
от него.
5.3. Компонент 3:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 3, отбелязани в чл. 15, ал. 4 на Методиката.
5.4. Компонент 4:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 4, отбелязани в чл. 15, ал. 5 на Методиката, като
към всеки резултат посочите колко лица с трайни увреждания ще участват в предвидените
мероприятия.
5.5. Компонент 5:
Направете подробно описание на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие
на изпълнението на дейностите по компонент 5, отбелязани в чл. 15, ал. 6 на Методиката.
6. Подробна информация за конкурсното предложение:
Максимум 5 страници A4. Представете следната информация:
6.1. Основания за разработване и обосновка на конкурсното предложение:
Посочете причините, които са довели до потребността от разработване на конкурсното
предложение по съответния(те) компонент(и). Обосновете избраните подходи (технически,
технологични, икономически и пр.), чието прилагане ще доведе до трайно решаване на
съществуващите социални проблеми, до постигане на стопанска ефикасност и социална
ефективност, повишена производителност и интензивност на труда, намалено текучество и
заболеваемост на работещия персонал, подобряване на общата работна и хигиенна среда и
микро климата в колектива на специализираното предприятие/кооперация.
6.2. Определяне на очакваните резултати и техните индикатори:
Посочете как описаните в т. 5 очаквани резултати по избраните компоненти се определят от
техническа, архитектурна, икономическа гледна точка. Тук се показва методиката и начинът на
5
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изчисляване на съответните разчетни показатели, които ще послужат като индикатори за
определяне на постигнатите резултати, като се изхожда от обективни, аргументирани нормативи
и норми. Приложените методики, процедури и доказателства трябва да формират ясна, пълна и
еднозначно определена представа за качеството, целесъобразността и ефективността на
конкурсното предложение.
6.3. Избор на целева група:
Посочете причините за избор на съответния производствен или управленски сектор, територия,
проблемна област от позиция на индивидуалните потребности на заетите лица, които ще се
възползват от предвидените резултати. Информацията не трябва да повтаря, а да допълва
тази, представена в т. 6.1.
6.4. Определяне на наложителните инвестиционни дейности
Изяснете потребността от осъществяване на конкретни дейности, за да се получат определените
в т. 6.2 очаквани резултати и индикатори. Не е допустимо описанието на дейност, за която не
е формулиран очакван резултат! За всяка дейност се определят ресурсите – материални,
нематериални, трудови, както и доставката на услуги, които са необходими за постигане на
конкретните резултати.
6.5. Рискове и тяхното минимизиране
Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на инвестиционния
проект и получаването на очакваните резултати, и мерките за тяхното предотвратяване и/или
минимизиране.
7. Подробно описание на дейностите
Максимум 5 страници A4. Попълват се само точките, имащи отношение към избраните
компоненти, като последователно се изпълняват следните изисквания:
 Описанието включва дейностите, определени вече в т. 6.4. При необходимост, за по-ясно и
точно представяне на предвидените за изпълнения мероприятия, списъкът на тези дейности
може да се разшири чрез неговата детайлизация, посочвайки поддейности и операции.
 Посочва се мястото - подразделение, звено, участък и т.н., където ще се извършва
конкретната дейност.
 Извършва се подробно съдържателно техническо (технологично) описание на всяка
планирана дейност, на която най-напред се отбелязва приетото вече в т. 6.4 наименование.
 За всяка дейност се определят разходите, необходими за нейното изпълнение. Разходите се
представят в количествено и стойностно изражение като се използват обективни норми,
нормативи, разценки, актуални пазарни цени и др.
 Използваните норми, нормативи, разценки, актуални пазарни цени и пр. трябва да се
основават на избрана оферта или друг носител на обективна информация.
 Обосновава се изборът на конкретната оферта или на част от нея ила на друг носител на
обективна технико-икономическа информация.
 Определя се изпълнителят/подизпълнителят на дейността.
7.1. Дейности по компонент 1:
7.2. Дейности по компонент 2:
7.3. Дейности по компонент 3:
7.4. Дейности по компонент 4:
7.5. Дейности по компонент 5:
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7.6. Определяне на необходимостта от провеждане на процедура по Закона за
обществените поръчки. С „Х” се посочва вярното:
ДА
НЕ

8. Продължителност и план-график за дейностите

Продължителността на инвестиционния проект не може да бъде повече от 6 (шест) месеца.
Продължителността на инвестиционния проект се отчита в цели месеци, които не се обвързват с конкретни
календарни месеци от годината. Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предлагания
план-график.
План-графикът не трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във
връзка с това могат да се използват кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси
(номера) на дейностите, описани в т. 7.


Продължителността на инвестиционния проект ще бъде ___ месеца.
План-график на извършваните дейности

Месец
Месец 1
Месец 2

Дейност

(пример)
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Място на изпълнение
(пример)
Цех 1

Изпълнител
(пример)
Ръководител

Цех 1

Цех “Помощен”

Изисквания при попълване на Формуляра
1.
Не се допуска промяна в номерацията и преформатиране на точките, в т.ч. и чрез изтриване на
непопълнените точки. Текстът на изложението по съответната точка се отделя от упътването към нея с
подходящ интервал.
2.
Прави се кратко обосновано представяне (резюме) на причините, предизвикали потребността от
разработка на конкурсното предложение. На тази основа се обосновава изборът и се определят
компонентите, по които се кандидатства за финансиране от АХУ. Обосновава се подробно
целесъобразността и ефективността на инвестиционните намерения на кандидата, основаващи се на
подходящи доказателства и аргументирани разчети, като се прави необходимата съпоставка на
възможностите на специализираното предприятие да развива и разширява своята дейност със
съществуващото пазарно търсене и очакваните перспективи за своето развитие.
3.
Определя се размерът на собственото участие, който не може да бъде по-малък от 5% от общата
стойност на средствата, необходими за реализацията на проекта. Не се изисква осигуряване на
задължително минимално собствено участие за дейностите по компонент 4. Във връзка с това от общата
стойност на конкурсното предложение се изваждат разходите за осъществяване на дейностите по
компонент 4. Върху получената разлика се изчислява 5-процентното задължително собствено участие по
ал. 3.
4.
Дава се подходяща обосновка на възможностите на специализираното предприятие да развива и
разширява своята дейност при съществуващото пазарно търсене, очакваните перспективи за развитие и
реализация на конкурсното предложение.
4.1 На заглавната страница се отбелязва:
 краткото наименование на конкурсното предложение, което трябва да дава представа за
конкретните инвестиционни намерения на кандидата;
 краткото (съкратеното) име (абревиатура) на кандидатстващото специализирано предприятие;
 седалището на специализираното предприятие;
 компонент (конкурсни предложения по глава II)
 името на лицето представляващо специализираното предприятие / кооперацията
 подписът на лицето, което представлява специализираното предприятие.
4.2 Общата информация в раздел А представя информация, свързана с юридическия статут на
кандидатстващото специализирано предприятие, с процедурата по извършване на банкови плащания, с
дейностите, които то извършва съобразно учредителните си документи.
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4.3 Раздел Б. представя информация за фактическото имуществено и финансово състояние на
кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация. Съдържа данни за мястото, което заема
кандидатстващото специализирано предприятие в конкретна стопанска сфера. Тя трябва да показва
неговата административна и производствена структура, да дава представа за управленските умения на
ръководния екип и притежавания от него опит да управлява проекти, да разкрива структурата на наетия
персонал по различни критерии.
4.4 В Раздел В се съдържа информацията за самото конкурсно предложение .
5. При изготвяне на раздел В от формуляра се спазват конкретни изисквания и правила за структуриране и
представяне на проектната информация.
5.1 Представя се наименование на конкурсното предложение, което трябва да съвпада с това от заглавната
страница.
5.2 Представят се обща и специфични цели на конкурсното предложение, които трябва да дават ясна и
цялостна представа към какво се стреми кандидатът и какъв ще бъде крайният резултат от извършване на
инвестиционните дейности. В качеството на цели не могат да се представят очаквани резултати,
предвидени за изпълнение дейности и задачи. Когато формулираните цели се разглеждат и като очаквани
резултати и/или планирани дейности, налице е повторение и основание за намаляване на оценката на
проектното предложение.
5.3 Представят се общата сума, необходима за финансиране на конкурсното предложение, размерът на
исканото финансиране от АХУ, който не може да бъде по-голям от размера, определен от АХУ за
конкретния конкурсен кръг.
6. Подробно се описват очакваните резултати от осъществяване на конкурсното предложение по избраните
компоненти, като се определят конкретни индикатори (количествени измерители) за оценка и следене на
тяхното изпълнение. Избраният компонент и очакваните по него резултати трябва да се обвържат, където е
посочено във формуляра, с броя на засегнатите от резултатите лица, в т.ч. и с броя на лицата с трайни
увреждания.
7. Представя се цялостен анализ на средата, в която работи кандидатстващото специализирано
предприятие, на съществуващия в него потенциал за по-нататъшно развитие, въз основа на което
логически се извежда потребността от осъществяване на конкурсното предложение. Във връзка с това се
посочват основателни и обосновани аргументи в полза на реализацията на конкурсното предложение, като
се изтъкнат положителните последици от тази реализация и отрицателните, ако тя не се осъществи.
Аргументите трябва да бъдат конкретни и да могат да се обвържат с описаните вече очаквани резултати.
8. Формулират се подходите и механизмите, въз основа на които са определени очакваните резултати, като
се посочват използваните конкретни изчислителни процедури.
9. Определя се целевата група, която ще се възползва от резултатите на реализираното конкурсно
предложение, като се доказва целесъобразността на избора от гледна точка на стратегическите и текущите
цели и задачи на кандидатстващото специализирано предприятие.
10. Дейностите се описват по избрани компоненти. Списъкът на дейностите може да се детайлизира (като
се обособят поддейности и операции), за да се придобие по-ясна представа за последователността на
тяхното извършване, без да се стига до излишни, затрудняващи изложението подробности. Представените
обосновки, аргументи и доказателства, както и използваните норми, нормативи, разценки и др.
трябва да се основават на съвременни действащи технически, технологични, икономически,
екологични и други изисквания и постижения.
Бележка: Средствата за извършване на строително-монтажни работи, се отпускат на кандидати, които са
собственици на сградите (помещенията), където ще се извършват ремонтните работи. Ако кандидатът не е
собственик, той представя надлежно подписан договор за наем и писмено съгласие от собственика за
извършване на необходимите строително-монтажни работи, като се изброяват всички обекти и дейности,
свързани с ремонта. С договора за наем кандидатът трябва да си осигурява ползването на ремонтираните
обекти за срок не по-кратък от 8 години.
11. Изпълнението на всяка дейност се обвързва с конкретен срок, измерван с цели месеци. В месечен планграфик за изпълнение на предвидените инвестиционни дейности се посочва продължителността на всяка
дейност, мястото на нейното изпълнение и изпълнителят.
Бележка: Определя се необходимостта от провеждане на процедури за възлагане по Закона за
обществените поръчки. Когато провеждането на процедура по ЗОП е наложително, удължаването на
сроковете може да се увеличи до 2 месеца.
12. При извършване на разчетните операции трябва да се имат предвид нормативните изисквания за
създаване на достъпна архитектурна среда и на здравословни и безопасни условия на труд. Трябва да се
отчитат и нормативно определената продължителност (времетраене) и нормалната интензивност на
извършваните операции и дейности, обичайното възнаграждение за услуги и други изпълнявани дейности.
13. Количественото определяне на разходите, свързани с извършването на всяка планирана дейност, се
основава на използването на актуални и обективни норми, нормативи, разценки, единични пазарни цени и
др. Техният размер трябва да се основава на данни от избрана оферта, а когато дейностите се извършват по
стопански начин – на действаща заповед на ръководителя на специализираното предприятие. Основанието
за изчисляване на разхода – избраната оферта или действащата заповед.В качеството си на оферта могат да
се използват и други носители на обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уебсайтове на производители и търговци. Всеки носител на технико-икономическа информация трябва да
съдържа най-малкото: технически характеристики на предложените активи или услуги, срок на валидност,
стойност на оферираните активи или услуги. Задължително се аргументират причините за направения
избор на оферта или друг носител на информация. При количественото определяне на разходите по една
дейност могат да се използват данни от различни оферти или други източници на обективна информация.
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В този случай се посочват причините за така направения избор, връзката на разходите с конкретна позиция
от използваните различни оферти или източници на информация.
13.1 Изборът на оферта или друг носител на обективна технико-икономическа информация трябва да се
основава на проучване на достатъчен брой потърсени предложения или други информационни източници,
позволяващи получаването на обективна и конкурентна стойностна оценка за съответния разход.
13.2 Когато във връзка с изпълнението на дейностите се придобиват дълготрайни активи, те трябва да
бъдат нови.
13.3 Когато кандидатът предвижда придобиване на дълготрайни активи втора употреба, той задължително
обосновава причините, налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор с подходящи аргументи,
сравнения и съпоставки на технически характеристики, цени, характер и продължителност на
гаранционното обслужване на аналогичните нови активи в сравнение с активите втора употреба. Цената на
придобиване на активите втора употреба трябва да бъде по-ниска от цената на придобиване на новите
активи.
13.4 За дейностите, извършвани по стопански начин, използваните разценки трябва задължително да са пониски от пазарните. Под никаква форма не се допуска включване в разценките на печалба, в т.ч. и като
финансов разход.
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1. Разходите се отразяват по отделни компоненти, а вътре в компонентите - по отделни елементи.
2. В рамките на елемента разходите се представят по дейности. Конкретният начин на представяне се определя от кандидата.
3. Когато една дейност е обвързана с изпълнението на различни компоненти/елементи, общата стойност на разходите по дейността
трябва да е равна на стойността, определена в т.7 на формуляра.
4. За всеки компонент и елемент се спазват определените лимити по чл. 17 от Методиката.
5. Разходите общо за конкурсното предложение се определят чрез събиране на разходите по трите избрани компонента.
6. Сумарните стойности на разходите по компоненти и общо за конкурсното предложение трябва да съответстват на стойностите, които
са обосновани в т. 7 на формуляра, и да имат връзка с оферта (оферти), план-сметка или друг независим източник на икономическа информация.
7. В кол. 7 се отбелязва избраният изпълнител, както и номерът на офертата, въз основа на която е определен конкретният разход. За целта на приложените
оферти в горния десен ъгъл се присвоява уникален пореден номер.
8. Разликата между полученото финансиране от АХУ и контролното число трябва да бъде нула или отрицателно число.
9. Когато контролното число за дадено конкурсно предложение е по-малко от обявената максимална субсидия (във връзка с прилагането на разпоредбите
на чл. 10 от Методиката), то се определя предварително и се вписва на мястото на 40 000!
10 Когато е необходимо, се добавят нови редове, за да се посочат допълнителни разходи, елементи.
11. Неизползваните редове след оформяне на бюджета се изтриват.
12.Бюджетът (Приложение 2) е разработен съгласно изисквания формат, сумите са посочени в лева.
13.При изпълнение на точки 10 и 11 се внимава с включването на новите редове в действащите формули или в правилното
изключване на изтриваните редове от действащите формули!!!

Изисквания при изготвяне на бюджета:

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО
КОНКУРСНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛНО ЧИСЛО

С Т Р.
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Приложение № 3

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 3 ОТ МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
№

КРИТЕРИИ ЗА А ДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
И ДОПУСТИМОСТ

1.

Проектното предложение е подадено в изискуемия срок.

2.

Проектното предложение е представено в изискуемия срок и по един от следните
начини (вярното се подчертава):
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по електронен път.

3.

Декларация (приложение № 8) е попълнена и с нея кандидатът удостоверява:
– че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности
по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на
100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта
или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
– че не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
– че няма изискуеми публични задължения;
– че не попада в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
– наличието на собственост върху сградата или на части от нея, в която/които
ще се извършват строително-монтажни работи (когато е приложимо).
Декларацията е подписана от лицето, представляващо кандидата.

4.

Копия от годишните финансови отчети за последните три финансови години
преди обявяването на конкурса, в това число и приложенията към тях, и баланси
(отчети за финансовото състояние) и отчети за приходите и разходите (отчети
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход).
Горните документи се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил или няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в
сроковете на представяне на конкурсното предложение.

5.

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други носители на обективна
техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в бюджета на предприятието, издадени не по-рано от
2 месеца преди датата на кандидатстване с валидност не по-малка от 5 месеца.

6.

Копие на договора за наем и/или писмено съгласие от собственика за извършване на строително-монтажни работи (когато е приложимо).

7.

Представена е план-сметка (когато се предвижда извършване на дейности по
стопански начин).

8.

Копие от акта (предписанието), съставен от компетентен орган, изискващ извършването на дейности по чл. 15, ал. 2, 3 и 4 от Методиката (когато е приложимо).

9.

Снимков материал на обектите, в които се предвижда да бъдат извършени
строително-ремонтни работи, отразяващ тяхното състояние към момента на
кандидатстване (когато е приложимо). Снимките са номерирани и съдържат
наименованието на обекта.

ДА

НЕ

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН
Приложение № 4

Структура и съдържание на инвестиционния
бизнес проект по глава трета
1. Заглавна страница на инвестиционния
бизнес проект
2. Обосновка на потребността от реализацията
на инвестиционен бизнес проект
3. Маркетингово проучване
4. Производствена програма
5. Логистична програма
6. Оценка на възможните рискове
7. Финансова оценка
8. Приложения
1. Заглавна страница на инвестиционния бизнес проект
На нея се посочват наименованието на проекта, общата стойност на проекта, размерът на
исканото финансиране и собственото участие.
Примери:
· Разширяване на пазарната квота за произвеждания продукт „А“ с 10 %. Обща стойност
на проекта 90 000 лв., искано финансиране
76 500 лв., собствено участие 13 500 лв.
· Повишаване на производителност та на
труда в цех „Х“ с 5 %. Обща стойност на проекта 28 000 лв., искано финансиране 23 800 лв.,
собствено участие 4200 лв.
· Създаване на мощности за производството
на нов продукт „Д“. Обща стойност на проекта
96 000 лв., искано финансиране 80 000 лв. (максимално допустима стойност за предложение,
обявена при откриване на конкурса), собствено
участие 16 000 лв.
2. Обосновка на потребността от реализацията на инвестиционен бизнес проект (не повече
от 2 страници)
Основава се на анализ на икономическото
и финансовото състояние на специализираното
предприятие или кооперация. Въз основа на този
анализ трябва да се определи „слабото звено“ в
текущата дейност, да се разкрият възможните
резерви за нейното подобряване и управлението,
да се определят възможните пътища и начини
за преодоляване на съществуващите трудности.
Друга важна насока на анализа може да
бъде разкриването на положителни тенденции
в развитието на специализираното предприятие
или кооперация с потенциални възможности
да се извлекат по-големи изгоди, ако получат
допълнителен тласък за разширение и развитие.
От посоченото произтича, че извършването
на анализа в крайна сметка трябва да разкрие
наличието на някакви ресурсни ограничения,
с които се сблъсква даденият кандидат. Като
основно средство за преодоляване на този тип
ограничения трябва да се разглежда реализацията на инвестиционната фаза на инвестиционен
бизнес проект.
Определянето на конкретния подход за преодоляване на разкритото ограничение и постигането на очаквани резултати от инвестиционната
фаза на проекта трябва да се подчини на изведена
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цел, която трябва да обвързва инвестиционната
и слединвестиционната фаза на инвестиционния
бизнес проект.
3. Маркетингово проучване на възможностите
на предприятието да реализира поставената цел
чрез разработения инвестиционен бизнес проект.
Главното в тази част на инвестиционния бизнес проект е да се посочат пазарните позиции,
които има специализираното предприятие или
кооперация преди реализацията на инвестиционната фаза на проекта и очакваното положение
след нейната реализация. Изследването трябва
да бъде насочено към определяне на пазарните
квоти (обема на продажбите) на специализираното предприятие и цените на продуктите или
услугите, които то ще предлага на пазара.
Въз основа на данните от този раздел трябва да се определят очакваните допълнителни
положителни парични потоци, които ще бъдат
генерирани след реализацията на инвестиционната фаза на проекта. Тази информация трябва
да обхваща продажбите за целия срок на ефективно използване на придобивания дълготраен
актив, който не трябва да бъде по-кратък от 3
години и по-дълъг от 5 години. Прогнозните
резултати трябва да се основават на аргументирана динамика в икономическата конюнктура,
на разумни допускания, обосновани разчетни
модели и техники.
Положителните парични потоци са бъдещи
(предстоящи). Определят се без оглед на възможни продажби на кредит и промени в запасите
от продукция и незавършено производство, т.е.
приема се, че всичко произведено се продава в
годината на производството.
При изготвяне на инвестиционния бизнес
проект трябва да се прави строго разграничаване между дейностите, които специализираното
предприятие извършва и ще продължава да извършва и без реализацията на инвестиционната
фаза на проекта, и тези, които ще извършва в
бъдеще само като следствие от изпълнението
на инвестиционната фаза на проект. Оценка на
целесъобразността на инвестиционния бизнес
проект се прави само въз основа на резултатите,
които ще се постигнат след изпълнение на инвестиционната фаза на проекта. В този смисъл
положителните парични потоци трябва да са
резултат само от реализацията на инвестиционната фаза на проекта, а не от цялата дейност
на предприятието, което ще продължава да
функционира и без да се изпълни разработваното конкурсно предложение.
Когато положителните парични потоци се
планират за цялата дейност на предприятието,
а не само за дейността, произтичаща от реализацията на инвестиционния проект, се приема,
че предложението е некоректно и грешно и се
оценява по чл. 42, ал. 1, т. 1 и 2 от Методиката
с нула точки.
4. Производствена програма, която е свързана
с определяне на всички разходи, имащи отно-
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шение към изпълнението на инвестиционния
бизнес проект.
Разходите се делят на еднократни (инвестиционни) и текущи (слединвестиционни).
Еднок ратните разходи определ ят общата
стойност на проекта в рамките на неговата инвестиционна фаза, която се покрива от исканото
финансиране и собственото участие. Към тях се
отнасят плащанията, свързани с придобиването
на дълготрайни активи, с техния монтаж, в т.ч.
строително-монтажните работи и пускането в
експлоатация.
Текущите разходи са свързани с продукцията
или услугите, чието производство се предвижда
да се извърши в слединвестиционната фаза с
придобитите активи след реализацията на инвестиционната фаза на проекта. (При продажбата на тези продукти или услуги се формират
положителните парични потоци по т. 3.)
Тези разходи включват разходи за материали,
заплати и осигуровки за сметка на работодателя, разходи за услуги, други разходи. На тяхна
основа се определя единичната себестойност
на продукцията или услугата, която може да
се сравнява с продажната цена, определена в
раздела за маркетинговото проучване.
Ког ат о и н ве с т и ц ион н и я т бизне с п р о ек т
е насочен към реализиране на икономии от
намаляване на себестойност та, не се прави
сравнение с продажната цена, а с изходната
(съществуващата) себестойност. Изменението на
продажната цена се включва в разчетите като
допълнителен фактор, който може да усили или
намали значимостта на предвидената икономия
на производствените разходи.
Въз основа на еднократните разходи и текущите разходи се определят отрицателните парични
потоци, които трябва да са съпоставими и съизмерими, в т.ч. и по години, с положителните
парични потоци.
От рицателните парични потоци също са
бъдещи (предстоящи). Определят се, без да се
прилага счетоводният принцип за текущо начисляване. С оглед на това начислените разходи за
материали, заплати, осигуровки и т.н. се приема,
че се плащат в момента на начисляването им.
Разходи за амортизация не се отчитат, защото
като отчитани разходи те не са свързани с движение на парични потоци.
Отрицателните парични потоци трябва да
се обвържат само с осъществяването на дейностите по проекта, а не на всички дейности
на предприятието, което ще продължава да
функционира и без да се изпълни разработеният
инвестиционен бизнес проект.
Когато отрицателните парични потоци се
планират за цялата дейност на предприятието,
а не само за дейности, произтичащи от реализацията на инвестиционната фаза на проект,
се приема, че предложението е некоректно и
грешно и се оценява по чл. 42, ал. 1, т. 1 и 2 от
Методиката с нула точки.
Обща бележка по т. 3 и 4: Положителните
и отрицателните парични потоци трябва да се

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

определят общо по години, а вътре в годините
може да има разбивки по месеци или по тримесечия, за да се отрази динамиката в развитието
на проекта в слединвестиционната фаза. Всеки
от потоците се приема, че възниква към края
на периода – месеца, тримесечието, годината.
5. Логистична програма, която е свързана с
организация на доставката на оборудването,
материалните запаси и другите елементи за
стартиране и осъществяване на производствената
дейност в слединвестиционната фаза. В тази част
се отбелязват очакваните промени в цените на
доставките, начинът на придобиване на нужните
активи, начинът на заплащане на доставките
(ползване на търговски кредит или наличие
на авансово плащане). Специално внимание
трябва да се обърне на състоянието на складовото стопанство и движението на складовите
наличности, ако такива се поддържат и имат
важно значение за ефективността на проекта.
6. Оценка на възможните рискове, които биха
могли да възникнат във връзка със:
(1) заплахите, отнасящи се до създаването на
проектния дълготраен актив, като се разглеждат:
· изпълнимостта на избраната оферта;
· възможните забавяния в сроковете за доставка на предвидените активи;
· възможното изменение в цените на придобиване на предвидените активи;
· съществуващите спънки при монтажа и
въвеждането в експлоатация на придобиваните
активи,
други заплахи;
(2) заплахите, отнасящи се до реализация на
предвидените дейности в слединвестиционната
фаза; в тази част се анализират заплахите, които
могат да възпрепятстват получаването на прогнозните парични потоци, в резултат на което
изчислената първоначално положителна нетна
сегашна стойност би се оказала отрицателна;
във връзка с това се разработват подходи за
минимизиране на възмож ните от рицателни
последици.
7. Финансова оценка на целесъобразността и
ефективността на изготвяния инвестиционен
проект. Тя се определя чрез изчисляването на
два показателя:
· основен – нетна сегашна стойност, и
· спома гат елен – срок на о т к у п у ва не на
проекта.
При определяне на нетната сегашна стойност се използва коефициент за дисконтиране,
изчисляван при коефициент за възвръщаемост,
равен на законния лихвен процент1 към края на
месеца, преди месеца, в който е обявен конкурсът
за набиране на предложения за финансиране.

Съгласно член единствен, ал. 1, т. 1 от ПМС № 72
от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по
просрочени задължения в левове и валута законната лихва е равна на основния лихвен процент
плюс 10.
1
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7.1. Изчисляване на нетната сегашна стойност
Год.

Таблица 1

Полож.
парични
потоци

Отриц.
парични
потоци

Нетен паричен
поток
(1-2)

Коефициент за
дисконтиране

Сегашна стойност
(3×4)

1

2

3

4

5

28 000

- 28 000

1,000

- 28 000

ДМА
I

40 000

34 000

6000

0,909091

5454,54

II

46 000

38 000

8000

0,826446

6611,57

III

44 000

33 000

11 000

0,751315

8264,46

IV

41 000

29 000

12 000

0,683013

8196,16

V

38 000

27 000

11 000

0,620921

6830,14

Нетна сегашна стойност

+ 7356,87

Бележки към таблицата:
· Паричните потоци се вземат в готов вид: положителните от раздела за маркетингово проучване; отрицателните от раздела за производствената програма. (Използваните величини в таблица 1 са примерни!)
· Еднократните отрицателни парични потоци се определят от размера на средствата, които ще се инвестират в придобиването на дълготрайния актив. В таблицата те са посочени в колона 2 на реда „ДМА“.
· Коефициентът за дисконтиране К д се определя по формулата:
К д = 1/ (1 + r) n ,
където:
r е коефициентът за възвръщаемост, равен на законния лихвен процент (в примера той е взет за
равен на 11 %);
n – годината за дисконтиране (варира от 0 за еднократните разходи – покупката на ДМА, до 5).
· Положителната нетна сегашна стойност показва ефективността на разработвания проект и се използва при определяне на базовата оценка на конкурсното предложение. отрицателната нетна сегашна
стойност е причина за отхвърляне на проекта като неефективен и нецелесъобразен.

7.2. Определяне на срока на откупуване
Год.

Таблица 2

Непогасена главница от инвестицията

Нетен паричен поток

1

2

I

28 000

6000

II

22 000

8000

III

14 000

11 000

IV

3000

12 000

V
Проектът се откупува за три години и три месеца.
Резултатът се получава, като от непогасената главница се изважда поредният нетен паричен
поток от колонка 3 на таблица 1 (28 000 – 6000 = 22 000). Четвъртата година непогасена остава
главница в размер 3000 лв. За да се определят месеците от последната година, непогасената главница се дели на нетния паричен поток за четвъртата година, а частното се умножава по 12 (месеца)
[3000 / 12 000 × 12].
Този показател се взема предвид, когато при класирането се получат проекти с еднакъв брой
точки. Преимущество ще има проектът с по-кратък срок на откупуване.
8. Приложения. Прилагат се копия от сключени договори, осигуряващи изпълнението на дейностите от слединвестиционната фаза, т.е. подкрепящи изчислените парични потоци, както и друга
доказателствена документация.
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Приложение № 5

Приложение № 5

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Формуляр за кандидатстване
по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и
кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от ЗХУ, Глава III. Проекти със стопанска
насоченост
Наименование на конкурсното
предложение:

Съкратено наименование на
специализираното
предприятие/кооперация:

Седалище на специализираното
предприятие/кооперация:

Име на лицето, представляващо
специализираното
предприятие/кооперация:

Подпис на лицето,
представляващо
специализираното
предприятие/кооперация:

Регистрационен номер на
конкурсното предложение
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

1
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А. Обща информация
1.Официални данни
Пълно наименование на специализираното
предприятие или кооперация:
Номер на единния идентификационен код (ЕИК):

Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет – страница:

2. Банкова информация
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Банков код:
Име на банката:
Банков клон:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащ(и) спесимен:
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен:

3. Кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация е член на
.......................................................................................................................................
(посочва се национално представителната организация /съюз/ на лица с увреждания)
от.............................................................
(коя дата?)

4. Какви са основните дейности на специализираното предприятие/кооперация,
декларирани в Регистър по чл.83, ал.1 от ЗХУ:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
(Ако има повече дейности, те се добавят допълнително.)

2
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5. Дата на избор/назначаване на действащия ръководен екип на
специализираното предприятие/кооперация:
..............20 г.

Б. Информация за фактическото имуществено и финансово състояние на
кандидатстващото специализирано предприятие/кооперация
1. Финансови показатели:

Когато за дадена отчетна година липсва исканата информация, се посочва съответната основателна
причина за това!
1.1. Постигнат финансов резултат (печалба/загуба) през последните 3 отчетни (пълни) година (в
хил. лв.). Започва се с най-ранната година:
20… г. ....................
20…..г. ....................
20…..г. ....................
1.2. Получени общо приходи от обичайна дейност през последните 3 отчетни (пълни) години (в
хил. лв.) . Започва се с най-ранната година:
20.. г. ....................
20… г. ....................
20… г. ....................
1.3. Получени приходи от продажби на продукция и/или услуги през последните 3 отчетни (пълни)
години (в лева !) . Започва се с най-ранната година:
201 г. ....................
201 г. ....................
201 г. ....................
1.4. Приходи от продажби на ишлеме през последната (пълна) отчетна година (когато има
такива):
 в хил. лв. .....................
 в процент от приходите от продажби на продукция и/или услуги (по т. 1.3) ................
1.5. Сбор от паричните наличности по банкови сметки и касовите наличности, отчетени към 31
декември на съответната година (в лева!) . Започва се с най-ранната година:
20.. г. ....................
20.. г. ....................
20... г. ....................
1.6. Обща ликвидност на специализираното предприятие/кооперация към края на последната
(пълна) отчетна година:
......................................
Общата ликвидност се определя въз основа данни от последния баланс като частно между
краткотрайните активи (без тези, които са блокирани под формата на гаранция за срок по-дълъг от 12
месеца или не могат да се превърнат в парични средства) и краткосрочните задължения (включващи
стойността на дългосрочните задължения с падеж до една година).

2. Структура на наетите в специализираното предприятие/кооперация към края
на месеца, предхождащ месеца на обявяване на конкурса:
2.1. Структура на наетите по степен на работоспособност
Общ брой наети в предприятието
в т.ч.:
- наети с до 50% намалена работоспособност
- наети с 50% до 70 % намалена работоспособност
- наети със 71% до 90 % намалена работоспособност
- наети с 91% и повече намалена работоспособност

........................
........................
........................
........................
........................
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2.2. Работещ персонал по подразделения

Посочете съществуващите производствени и други подразделения, тяхното структуриране по цехове, участъци,
звена, складове, дирекции и други, обособени като самостоятелни структурни (управленски) единици, изпълняващи
отделна производствена, управленска или друга функция, общия брой на заетите в тях и броя на наетите лица с
трайни увреждания.
Обозначенията в таблицата са примерни!
При необходимост някои помощни подразделения могат да се обединят в една структурна единица с наименование
"Други подразделения".
Начинът на подреждането на структурните единици се избира от кандидата. За представяне на всички структурни
единици в таблицата се добавят допълнителни редове!

Подразделение/цех/звено/участък
Цех І, в т.ч.:
- Подготвителен участък
- Монтажен участък

Общ брой наети

Брой наети с трайни увреждания

2.3. Посочете териториалното разположение на самостоятелните производствени и управленски
структурни единици, като ги групирате: по различни сгради, като отбележите специално сградите
с различен адрес; по различни етажи в една сграда, като специално посочите такива единици,
които са технологично обвързани, но са разположени на различни места в една сградата.

3. Проекти, финансирани от АХУ през последните 3 (три) календарни години
преди датата на подаване на конкурсното предложение
Вид

Кратко наименование
на проекта

1

2

Обща
стойност на
проекта

3

Продължителност

4

Дата на
първо
плащане

5

Дата на
последно
плащане

6

Забележка

7

В кол. 1 се посочва насочеността на проекта – СН (социална насоченост); СтН ( стопанска насоченост).
В кол. 7 се отбелязва начинът на приключване на проекта: успешно приключен – УП, приключен със
забележка – ПЗ, неприключен – НП, съгласно издаден констативен протокол.

В. Информация за конкурсното предложение
4. Обща информация за конкурсното предложение
4.1. Заглавие на конкурсното предложение

Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да ориентира към главното предназначение на конкурсното
предложение.

4.2. Цел на проекта

Може да се посочат обща и специфични цели, които са с ограничен брой. Очакваните резултати и планираните
дейности и задачи във връзка с реализацията на инвестиционния проект не могат да се класифицират като цели на
конкурсното предложение.

4
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4.3. Размер на финансирането, за което се кандидатства пред АХУ
Обща стойност на предложението:

Размер на исканото
финансиране:

Размер на собственото
участие:

Отбележете основанието от Методиката /Чл.--, ал…/за изчисляване на искано финансиране и
собствено участие.
4.4. Резюме на инвестиционния бизнес проект

Посочват се причините за разработване на инвестиционния бизнес проект, избраните подходи (технически,
технологични, икономически и пр.) за решаване чрез проекта на съществуващите проблеми, ефективността на
предвидените управленски решения, перспективността, целесъобразността и устойчивостта на очакваните
резултати.

4.5. Целева група на очакваните резултати от реализацията на проекта:




Прави се характеристика на целевата група, която ще се възползва от резултатите на инвестиционните
дейности, като се доказва целесъобразността на нейния избор от гледна точка на перспективното развитие на
специализираното предприятие.
Посочва се общият брой на лицата, които ще бъдат наети на работните места – нови и преоборудвани,
създадени след изпълнение на инвестиционния бизнес проект (когато е приложимо), като се посочва колко от
тях са с трайни увреждания и колко здрави.
Посочва се броят на работещите лица, чиято дейност ще бъде повлияна от реализираните инвестиционни
дейности (когато е приложимо).

5. Очаквани резултати
5.1. Очаквани резултати от реализацията на инвестиционната фаза на проекта

Посочват се и се обосновават резултатите, които се очаква да се получат непосредствено след извършване на
инвестиционните (еднократните) разходи, намиращи израз в създаването на нов или увеличен по стойност
дълготраен актив – създадена нова поточна линия, затворен производствен цикъл, увеличен капацитет на даден
производствен участък и т.н. Когато на мястото на стар дълготраен актив (активи) се изгражда нов, се отбелязва
кои активи ще се отпишат и на каква стойност.

5.2. Оборудвани и разкрити нови работни места по чл. 32 от Методиката

Посочва се броят на разкритите нови работни места,съставът на лицата, които ще бъдат наети на тях, и степента на
увреждането им (от 50% до 70% ТНР; от 71% до 90% ТНР, и над 90 % ТНР), като се отбелязва продължителността
на работния ден и продължителността на упражнявания труд през годината - целогодишно или сезонно. Посочва се
колко от тези лица са от списъчния брой на персонала и колко са извън него, колко от лицата извън списъчния
брой на персонала са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” към датата на сключване на
договора за финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 32от Методиката.

Попълва се само подточката, съответстваща на броя оборудвани и разкрити нови работни места!
5.2.1. Оборудване и разкриване на едно ново работно място.
5.2.2. Оборудване и разкриване на две нови работни места.
5.2.3. Оборудване и разкриване на три нови работни места.
5.2.4. Оборудване и разкриване на три и повече нови работни места.

Подробно описание се прави само на първите три нови работни места. За четвъртото и следващите нови работни
места се дават общи данни, без да се разграничават по отделни работни места.

5.3. Преоборудвани действащи нови работни места по чл. 33от Методиката

Посочва се броят на преоборудваните действащи работни места, съставът на лицата, които ще бъдат наети на тях, и
степента на увреждането им (от 50% до 70% ТНР; от 71% до 90% ТНР, и над 90 % ТНР), като се отбелязва
продължителността на работния ден и продължителността на упражнявания труд през годината - целогодишно или
сезонно. Посочва се колко от тези лица са от списъчния брой на персонала, колко са извън него, колко от лицата
извън списъчния брой на персонала са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” към датата на
сключване на договора за финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 33 от Методиката.
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5.3.1. Описание на лицата с трайни увреждания от списъчния състав.
5.3.2. Описание на лицата с трайни увреждания извън списъчния състав.
5.3.3. Описание на лицата с трайни увреждания извън списъчния състав,

които са регистрирани като безработни в Дирекция "Бюро по труда" към датата на сключване на договора за
финансиране с АХУ и отговарящи на условията, описани в чл. 33 от Методиката.

5.4. Структура на разкритите нови работни места, свързани с производството на нови продукти и
услуги
Общ брой открити нови работни места:
.......................................бр.
в т.ч. за:
- наети лица извън списъчния брой:
.......................................бр.
* от тях лица с трайни увреждания:
.......................................бр.
- наети от списъчния брой:
.......................................бр.
* от тях лица с трайни увреждания:
.......................................бр.
- наети лица за производство на ишлеме:
.......................................бр.
- места, чието оборудване е със стойност по-малка от 5 000 лв. за едно работно място:
.......................................бр.

5.5. Очаквани резултати през слединвестиционната фаза

Посочват се резултатите, които се очаква да се постигнат при използване на създадените в инвестиционния процес
дълготрайни активи. Тези резултати – увеличен обем произвеждани продукти/услуги, повишена производителност
на труда, намалена себестойност на произвежданата продукция/услуга и т.н., трябва да доказват целесъобразността
и ефективността на инвестиционните (еднократните) разходи, да аргументират устойчивостта и перспективността
на инвестиционния проект.

6. Подробно описание на инвестиционните дейности
6.1. Потребност от осъществяване на конкретни дейности, осигуряващи постигането на
очакваните резултати, описани и обосновани в т. 5.1.

Обосновава се логическата последователност от дейности и операции, които трябва да се извършат, за да се
постигнат очакваните резултати от инвестиционната фаза на проекта. Не е допустимо описанието на дейност, за
която не е формулиран очакван резултат!

6.2. Пълно представяне и подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени във
връзка с реализацията на инвестиционната фаза на проекта.

Максимум 3 страници A4.

Описанието включва наименование и подробно съдържателно представяне на всяка планирана дейност,
посочена в т. 6.1. При необходимост, за по-ясно и точно представяне на предвидените за изпълнения дейности
техният списък може да се разшири чрез детайлизация на дейностите, посочвайки поддейности и операции.

Посочва се мястото - подразделение, звено, участък и т.н., където ще се извършва конкретната дейност.

За всяка дейност се определят разходите, необходими за нейното изпълнение. Разходите се представят в
количествено и стойностно изражение като се използват обективни норми, нормативи, разценки, актуални
пазарни цени и др.

Използваните норми, нормативи, разценки, актуални пазарницени и пр. трябва да се основават на избрана
оферта или друг носител на обективна информация.

Обосновава се изборът на конкретната оферта или на част от нея ила на друг носител на обективна техникоикономическа информация.

Определя се изпълнителят/подизпълнителят на дейността.
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6.3. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за обществените
поръчки. С „Х” се посочва вярното:
ДА
НЕ
6.4. Рискове при реализация на инвестиционните дейности и възможности за тяхното
минимизиране.

Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на дейностите от инвестиционната
фаза на проекта и получаваните във връзка с това очаквани резултати, както и мерките за тяхното предотвратяване
и/или минимизиране.

7. Продължителност на инвестиционната фаза на проекта и план-график за

дейностите

Продължителността на инвестиционната фаза на проекта не може да бъде повече от 4 (четири) месеца.
Продължителността на инвестиционния бизнес проект се отчита в цели месеци, които не се обвързват с конкретни
календарни месеци от годината. Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предлагания планграфик.
План-графикът не трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във връзка с
това могат да се използват кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси (номера) на
дейностите, описани в т. 6.2.


Продължителността на инвестиционния проект ще бъде ___ месеца.
План-график на извършваните дейности

Месец
Месец 1
Месец 2

Дейност

(пример)
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Място на изпълнение
(пример)
Администрация
Цех 1
Цех 1
Цех 3

Изпълнител
(пример)
Ръководител
Началник цех
Доставчик
Бригада 2

Изисквания при попълване на Формуляра
1. Всички точки задължително се попълват освен в случаите, когато дадената точка се отнася за компонент, по който
кандидатът не предвижда изпълнението на каквато и да е дейност. Тогава е допустимо да се отбележи "неприложимо". Не се допуска промяна в номерацията и изтриване на непопълнените точки.
2. На заглавната страница се отбелязва: наименование на конкурсното предложение, име (абревиатура) на
кандидатстващото специализирано предприятие; седалището на специализираното предприятие; компонент
(конкурсни предложения по глава II), името на лицето представляващо специализираното предприятие /
кооперацията, подписът на лицето, което представлява специализираното предприятие.
3. Общата информация в раздел А представя информация, свързана с юридическия статут на кандидатстващото
специализирано предприятие, процедурата по извършване на банкови плащания, дейностите, които то извършва
съобразно учредителните си документи.
4. Раздел Б. представя информация за фактическото имуществено и финансово състояние на кандидатстващото
специализирано предприятие/кооперация. Съдържа данни за мястото, което заема кандидатстващото
специализирано предприятие в конкретна стопанска сфера. Тя трябва да показва неговата административна и
производствена структура, да дава представа за управленските умения на ръководния екип и притежавания от него
опит да управлява проекти, да разкрива структурата на наетия персонал по различни критерии.
5. В Раздел В се представя информацията за самото конкурсно предложение. Представят се обща и специфични
цели на конкурсното предложение, които трябва да дават ясна и цялостна представа към какво се стреми
кандидатът и какъв ще бъде крайният резултат от извършване на инвестиционните дейности. В качеството на цели
не могат да се представят очаквани резултати, предвидени за изпълнение дейности и задачи.
6. Попълват се общата сума, необходима за финансиране на конкурсното предложение, размерът на исканото
финансиране от АХУ е предвиденото собствено участие, което e 10 на сто от общата стойност на конкурсното
предложение, освен ако не се ползват преференциите по чл. 32 и чл. 33 от Методиката.
7. Формулират се очакваните резултати, като се посочват подходите и механизмите, използвани за тяхното
определяне. Резултатите се групират по етапи на възникването им:резултати от инвестиционната фаза,
произтичащи непосредствено от осъществяване на инвестиционните (еднократните) разходи и създаване на нов или
увеличаване стойността на съществуващ дълготраен актив;резултати, получени през слединвестиционната фаза,
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произтичащи от използването на новосъздадения или на подобрения дълготраен актив. Отбелязват се очакваните
резултати, произтичащи от изпълнението на чл. 32 и чл. 33 от Методиката.
8. Представените обосновки, аргументи и доказателства, както и използваните норми, нормативи, разценки
и др. трябва да се основават на съвременни действащи технически, технологични, икономически,
екологични и други изисквания и постижения.
9.При определяне на разходите по дейности не се отчита дължимият данък върху добавената стойност
освен в случаите, когато кандидатът не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.
10. При извършване на разчетните операции трябва да се имат предвид регламентираните изисквания: за
създаване на достъпна архитектурна среда и на здравословни и безопасни условия на труд, Трябва да се отчитат и
нормативно определената продължителност (времетраене) и нормалната интензивност на извършваните операции и
дейности, обичайното възнаграждение за услуги и други изпълнявани дейности.
11. Количественото определяне на разходите, свързани с извършването на всяка планирана дейност, се основава на
използването на актуални и обективни норми, нормативи, разценки, единични пазарни цени и др. Техният размер
трябва да се основава на данни от избрана оферта, а когато дейностите се извършват по стопански начин – на
действаща заповед на ръководителя на специализираното предприятие. Основанието за изчисляване на разхода –
избраната оферта или действащата заповед.В качеството си на оферта могат да се използват и други носители на
обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уеб-сайтове на производители и търговци.
Всеки носител на технико-икономическа информация трябва да съдържа най-малкото: технически характеристики
на предложените активи или услуги, срок на валидност, стойност на оферираните активи или услуги. Задължително
се аргументират причините за направения избор на оферта или друг носител на информация. При количественото
определяне на разходите по една дейност могат да се използват данни от различни оферти или други източници на
обективна информация. В този случай се посочват причините за така направения избор, връзката на разходите с
конкретна позиция от използваните различни оферти или източници на информация.
11.1 Изборът на оферта или друг носител на обективна технико-икономическа информация трябва да се основава
на проучване на достатъчен брой потърсени предложения или други информационни източници, позволяващи
получаването на обективна и конкурентна стойностна оценка за съответния разход.
11.2 Когато във връзка с изпълнението на дейностите се придобиват дълготрайни активи, те трябва да бъдат нови.
11.3 Когато кандидатът предвижда придобиване на дълготрайни активи втора употреба, той задължително
обосновава причините, налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор с подходящи аргументи,
сравнения и съпоставки на технически характеристики, цени, характер и продължителност на гаранционното
обслужване на аналогичните нови активи в сравнение с активите втора употреба. Цената на придобиване на
активите втора употреба трябва да бъде по-ниска от цената на придобиване на новите активи.
11.4 За дейностите, извършвани по стопански начин, използваните разценки трябва задължително да са по-ниски
от пазарните. Под никаква форма не се допуска включване в разценките на печалба, в т.ч. и като финансов разход.

8

"-----------------------------------------------

0

- копирна машина

Дейност 2

0

- обзавеждане

Дейност 3

0

0
0
0

0

0

0

0

0

ВЕСТНИК

Всичко по дейност 3

- разходи за материали
- разходи за външни услуги

Строително-ремонтни работи
- вид на дейността

0

0

- шприцавтомат

Всичко по дейност 2

0

- апаратура

Покупка на производствено оборудване

0

0

- принтери

оферта
7

Изпълнител
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Всичко по дейност 1

0

- компютри

Покупка на хардуер и канцеларски
машини

Дейност 1

Съставете бюджет за цялата продължителност на проекта в съответствие с подробното описание на дейностите и план-графика за действие
Наименование на разхода
Източник на финансиране
Стойност на
Единична
Вид /Модел Количество
разхода
цена
Субсидия
Собствено участие
(1 х 2)
А
1
2
3
4
5
6

Наименование на специализираното предприятие/кооперация

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА ОТ МЕТОДИКАТА

Приложение № 6

БРОЙ 49
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0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КОНКУРСНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛНО ЧИСЛО

0

0
0
80000
-80 000 лв. Не по-малко от 10%

0
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При изпълнение на точки 9 и 10 се внимава с включването на новите редове в действащите формули или в правилното изключване на изтриваните редове
от действащите формули!!!
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Изисквания при изготвяне на бюджета:
1.Бюджетните разходи трябва да са описани и обосновани във формуляра.
2. Разходите се отразяват по отделни дейности.
3. Разходите общо за конкурсното предложение се определят чрез събиране на разходите, определени по всички дейности.
4. Стойностите на разходите по дейности и общо за конкурсното предложение трябва да съответстват на стойностите, които са обосновани в т. 6.2 на
формуляра, и да имат връзка с оферта (оферти), план-сметка или друг независим източник на икономическа информация.
5. В кол. 7 се отбелязва избраният изпълнител, както и номерът на офертата, въз основа на която е определен конкретният разход. За целта на приложените
оферти в горния десен ъгъл се присвоява уникален пореден номер.
5. Разликата между получената обща субсидия за конкурсното предложение и контролното число трябва да бъде нула или отрицателно число.
6. Когато контролното число за дадено конкурсно предложение трябва да е по-малко от обявеното максимално финансиране
, то се определя предварително и се вписва на мястото на 80 000!
7. Когато се прилагат разпоредбите на чл. 31 от Методиката и не се дължи никакво задължително собствено участие, в кол. 6 на края се записва "не по-малко от 0%".
8. Когато се прилагат разпоредбите на чл. 31 и 32 от Методиката и се дължи определено задължително собствено участие, в кол. 6 на края
в израза "не по-малко от 10%" "10" се замества с изчисления процент на задължителното собствено участие.
9. Когато е необходимо, се добавят нови редове, за да се посочат допълнителни разходи, елементи.
10. Неизползваните редове след оформяне на бюджета се изтриват.

0

Всичко по дейност 4

База за
сравнение

0

Разходи за монтаж

Дейност 4

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1
Приложение № 7

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2, Т. 4 ОТ МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
№

КРИТЕРИИ ЗА А ДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
И ДОПУСТИМОСТ

ДА

1.

Проектното предложение е подадено в изискуемия срок.

2.

Проектното предложение е представено в изискуемия срок и по един от следните
начини (вярното се подчертава):
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по електронен път.

3.

Декларация (приложение № 8) е попълнена и с нея кандидатът удостоверява:
– че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете пред
ходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности
по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение,
общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на
100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта
или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
– че не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
– че няма изискуеми публични задължения;
– че не попада в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
– наличието на собственост върху сградата или на части от нея, в която/които
ще се извършват строително-монтажни работи (когато е приложимо).
Декларацията е подписана от лицето, представляващо кандидата.

4.

Копия от годишните финансови отчети за последните три финансови години
преди обявяването на конкурса, в това число и приложенията към тях, и баланси
(отчети за финансовото състояние) и отчети за приходите и разходите (отчети
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход).
Горните документи се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил или няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в
сроковете на представяне на конкурсното предложение.

5.

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други носители на обективна
техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от получаваните услуги, включени в бюджета на предприятието, издадени не по-рано
от 2 месеца преди датата на кандидатстване с валидност най-малко 5 месеца.

6.

Копие на договора за наем и писмено съгласие от собственика за извършване
на ремонтно-строителни работи (когато е приложимо).

7.

Представена е план-сметка (когато се предвижда извършване на дейности по
стопански начин).

НЕ

Приложениe № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ,
управляващ и представляващ ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
с ЕИК/БУЛСТАТ .....................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Кандидатстващ с Проект ..................................
.....................................................................................
(наименование на проекта и година)
за получаване на финансови средства от Агенцията за хората с увреждания
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три бюджетни
години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако се изпълняват дейности по
сухопътни товарни превози за чужда сметка
или срещ у възнаг ра ж дение, общи ят размер
на получените помощи не надхвърля левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три
бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
Бележка: Размерът на минималните помощи
се определя съгласно чл. 37, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания.
2. Кандидатът, който представлявам, няма
изискуеми публични задължения към държавата
или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл
в сила:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не са получени финансови средства от други източници за същите
допустими разходи или за същата цел:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
4. К ан ди дат ът, кой т о п редставл явам, не
попада в обхвата на изключенията, посочени в
чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
*5. К а н д и дат ът, кой т о п редс та вл я вам, е
собственик на сградата или на части от нея, в
която/които ще се извършват строително-монтажни работи:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
*Приложимо в случаите, когато кандидатстващото лице желае да получи финансиране за извършване
на строително-монтажни работи.
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:
Декларатор:

(подпис)
4563
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-24
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Разлог след Решение № 30
по протокол № 2 от 30.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Разлог, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение в с. Добърско и формиране на паралелки под нормативно установения
минимум за учебната 2019/2020 г. считано от
15.09.2019 г. преобразувам Начално училище „Св.
Климент Охридски“ – с. Добърско, и Основно
училище „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище,
в Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Горно
Драглище, община Разлог, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ.
2. Учениците от Начално училище „Св. Климент Охридски“ – с. Добърско, и Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище, да
продължат образованието си в преобразуваното
Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Горно
Драглище, община Разлог, област Благоевград.
3. Задължителната документация на Начално
училище „Св. Климент Охридски“ – с. Добърско,
и Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Горно
Драглище, да се съхранява в преобразуваното
Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Горно
Драглище, община Разлог, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Разлог.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4613

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Бургас след
решение по т. 28 в протокол № 55 от 26.03.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, решение на Педагогическия съвет на Професионална търговска
гимназия – гр. Бургас, отразено в протокол № 5
от 13.02.2019 г., становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
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№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, и при спазване изиск
ванията на чл. 4, ал. 2, т. 2 от наредбата считано
от 1.09.2019 г. определям наименованието на
Професионална търговска гимназия – гр. Бургас,
както следва: Търговска гимназия – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4614

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Златица след Решение № 449
по протокол № 61 от 19.03.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Златица, решение на Педагогическия
съвет на Аграрно-техническата професионална
гимназия – гр. Златица, отразено в протокол
№ 3 от 17.12.2018 г., становище от Регионалното
управление на образованието – София-регион, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване
изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 2 от наредбата
считано от 15.09.2019 г. определям наименованието на Аграрно-техническата професионална
гимназия – гр. Златица, както следва: Професионална гимназия „Златица“ – гр. Златица, община
Златица, Софийска област.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4615

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-404
от 27 май 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 3 и 5 във връзка с
чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ), предложение на Българската академия на
науките с изх. № 337/РД-08/25.09.2013 г. и писмо
на Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Монтана, с изх. № 2448 от
30.10.2013 г. с оглед осигуряване на ефективна
защита на предмета на опазване на природна
забележителност „Пещера Магура“, попадаща в
землището на с. Рабиша, община Белоградчик,
и с. Толовица, община Макреш, област Видин,
обявена със Заповед № 666 от 3.05.1960 г. на Главно
управление на горите (ГУГ) при Министерския
съвет (МС), актуализирана и увеличена като площ

ВЕСТНИК
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със Заповед № PД-534 от 12.07.2007 г. на Министерството на околната среда и водите – МОСВ
(ДВ, бр. 72 от 2007 г.):
I. Променям режима на дейностите на природна забележителност „Пещера Магура“ с цел
опазване на забележителни галерии и пещерни
тунели, включително и такива с уникални пещерни
рисунки от няколко исторически епохи; много
образие от сталактити, сталагмити и сталактони;
ценни представители на пещерната безгръбначна
фауна и популации на видове прилепи от национална и европейска значимост Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос
(Rhinolophus euryale), Трицветен нощник (Myotis
emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух
нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis
capaccinii), Дългоух/Бехщайнов нощник (Myotis
bechsteinii), както следва:
В границата на природната забележителност
„Пещера Магура“ се забранява:
1. строителство и поставяне на преместваеми
обекти в подземните образувания, с изключение
на археологически проучвания и консервация,
реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата
инфраструктура и съоръжения, както и изграждането на такива, свързани с управлението на
природната забележителност;
2. строителство и поставяне на преместваеми
обекти в наземната прилежаща на пещерите
територия, с изключение на такива, свързани
с археологически проучвания и консервация,
реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата
инфраструктура; управлението на природната
забележителност; ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения
за обслужване на посетителите;
3. нови и разширяване на съществуващи производствени дейности;
4. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
5. внасяне на неместни растителни и животински видове, вкл. и на инвазивни видове;
6. дейности, свързани с повреждане и унищожаване на скални и пещерни образувания,
както и засипване, запушване и разрушаване на
входовете на пещерата и нейните галерии;
7. унищожаване, повреждане и изнасяне на
елементи от пещерната структура (скални късове
и пещерни образувания);
8. разкопаване и изнасяне от пещерата на
глина и гуано;
9. действия, водещи до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически рисунки,
надписи, археологически и други артефакти и
привнасянето им;
10. поставянето на каквито и да било трайни
надписи или знаци по стените, тавана или пода,
с изключение за целите на картографирането;
11. унищожаване, повреждане, пренасяне и
изнасяне на палеонтоложки или археологически
находки, с изключение при провеждането на
регламентирани научни изследвания;
12. паленето на огън и използване на осветление с открит пламък;
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13. безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето и изнасянето на животни,
обитаващи пещерата през всички фази на тяхното
развитие, с изключение при провеждането на
регламентирани научни изследвания;
14. провеждането на концерти и други масови
мероприятия в периода от 15 ноември до 30 март
и от 15 май до 30 юли;
15. провеждането на концерти и други масови
мероприятия с участието на над 50 души в пещера
„Магура“ извън периодите по т. 14;
16. предизвикването на шум, който надвишава
45 Leq (сdВА), с изключение при провеждане на
концерти и други масови мероприятия в пещера
„Магура“;
17. посещения и едновременно пребиваване в
пещера „Магура“ на групи и/или неорганизирани
посетители, надхвърлящи общо 50 души;
18. посещения в пещера „Рингова пещ“, с изключение на такива с научна цел и мониторинг.
II. Посочените в т. I режими не се отнасят
за случаите, при които се налага провеждане на
спасителни акции в пещерата.
Настоящата заповед отменя режимите, установени със Заповед № 666 от 3.05.1960 г. на ГУГ
при МС и Заповед № РД-534 от 12.07.2007 г. на
МОСВ.
Промяната по настоящата заповед да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4602

Министър:
Н. Димов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-119
от 7 юни 2019 г.
Във връзка с необходимостта от подмяна на
част от северния полупръстен на националната
газопреносна мрежа – преносен газопровод в
участъка от очистно съоръжение „Вълчи дол“ до
кранов възел „Преселка“, е необходим подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Подмяна на преносен (магистрален)
газопровод в участъка от очистно съоръжение
(ОС) „Вълчи дол“ до кранов възел (КВ) „Преселка“ на територията на землищата на с. Брестак,
с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи
дол, област Варна, с. Тръница и с. Преселка,
община Нови пазар, област Шумен“. С Решение
№ 312 от 10 май 2018 г. на Министерския съвет
посоченият обект е определен за национален
обект и за обект с национално значение.
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Предвид изложеното и на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.),
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ, заявление с вх. № АУ 13-22 от
13.05.2019 г., подписано от Валентин Станчев с
пълномощно № БТГ-92-01-403А от 15.01.2019 г. от
Владимир Малинов – изпълнителен директор на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, в качеството му
на възложител; допълнително представени документи с писмо вх. № АУ 13-22(2) от 3.06.2019 г. по
обявяване и съгласуване на проекта на ПУП – ПП;
декларация от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за идентичност на обекта по
двете наименования – наименованието на обекта
от Решение № 312 от 10 май 2018 г. на Министерския съвет и наименованието на обекта по проекта
на ПУП – ПП – допълнително представена с писмо вх. № АУ 13-22(1) от 31.05.2019 г.; Заповед № РД02-15-72 от 29.10.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството, с
която е разрешено изработването на ПУП – ПП,
съобщена и разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3
от ЗУТ; документи по съобщаване и разгласяване
на проекта на ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1
и 2 от ЗУТ от общини Нови пазар и Вълчи дол,
обяви в „Държавен вестник“, бр. 19 от 5 март
2019 г., и констативни протоколи от общините за
непостъпили възражения; Решение № 14-ПР от
31.10.2018 г., издадено от министъра на околната
среда и водите, с преценка да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда
за инвестиционното предложение, което няма
вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитени зони; писмо изх. № 26-00-186
от 12.03.2019 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), с което се потвърждава, че
не се изисква извършването на екологична оценка, защото процедурата е приключила с Решение
№ 14-ПР от 31.10.2018 г.; писмо № СК33В-02-62
от 18.03.2019 г. на МОСВ – Басейнова дирекция
„Дунавски район“ – Плевен, с положително становище и съгласуване на проекта на ПУП – ПП;
становище изх. № 33-НН-540 от 25.03.2019 г. на
Министерството на културата за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП при условията на чл. 161 и
чл. 148, ал. 5 от Закона за културното наследство;
писмо изх. № 04-15-84 от 28.05.2019 г. на министъра
на здравеопазването за съгласуване на проекта
на ПУП – ПП при спазване на условията в заключение № УС-00-2 от 29.03.2019 г. на главния
държавен здравен инспектор; заключение изх.
№ УС-00-2 от 29.03.2019 г. на главния държавен
здравен инспектор за съгласуване на проекта на
ПУП – ПП; писмо № 66-1541 от 28.05.2019 г. с
изразено предварително съгласие на министъра
на земеделието, храните и горите по реда на
чл. 24а от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи за поземлен имот с идентификатор 58205.1.1, с. Преселка, община Нови
пазар; писмо с рег. индекс 1260 от 21.03.2019 г.
на „Североизточно държавно предприятие“ ДП
към Министерството на земеделието, храните и
горите за съгласуване на проекта на ПУП – ПП;
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писмо с рег. № Е-26-Г-101 от 18.04.2019 г. на Министерството на енергетиката за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП; писмо с рег. № 11-00-88
от 15.03.2019 г. на Министерството на отбраната
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо
с рег. № 578500-2301 от 27.03.2019 г. от Министерство на вътрешните работи (МВР) – дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, че няма инженерна инфраструктура
и не управлява имоти, попадащи в обхвата на проекта на ПУП – ПП; становище с рег. № 1983пс-13
от 18.03.2019 г. от МВР – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за
съгласуване на проекта на ПУП – ПП; съгласувателно писмо с рег. № ДАЕУ-2940 от 1.03.2019 г.
на Държавна агенция „Електронно управление“;
писмо № 53-00-2402 от 12.03.2019 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ); писмо № 5300-280 от 2.04.2019 г. на АПИ – Областно пътно
управление – Шумен, с приложено положително
становище по проекта на ПУП – ПП; протокол
от 14.11.2018 г. за пресичане на газопровода с път
ІІ-27 „Нови пазар – Преселка – Тръница“ при
км 20+892; писмо № 53-00-222 от 19.03.2019 г. на
АПИ – Областно пътно управление – Варна, за
приемане на предложения проект на ПУП – ПП;
протокол от 12.11.2018 г. за пресичане на газопровода с път ІІІ-207 „Провадия – Тервел“ при
км 16+469; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-3377#1 от
18.04.2019 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, София, за съгласуване на проекта на
ПУП – ПП; писмо изх. № EDN-1941 от 27.03.2019 г.
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП от
„Елект роразпределение Север“ – А Д; писмо
изх. № 91-МО-20 от 13.03.2019 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД; становище с изх.
№ ВП-476 от 4.04.2019 г. от „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ – ООД, за съгласуване на
проекта на ПУП – ПП; становище с изх. № 337
от 11.03.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ – ООД, за съгласуване на проектното трасе; писмо с изх. № 153 от 13.03.2019 г. от
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон „Черно море“,
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо
изх. № ЖИ-10493 от 20.03.2019 г. от Национална
компания „Железопътна инфраструктура“; писмо
изх. № ИГП-119 от 12.03.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Варна – на територията на землищата по трасето на газопровода няма регистрирани
древни и съвременни свлачища; писмо с изх.
№ 2431 от 27.03.2019 г. от „А1 България“ – ЕАД,
за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо с изх. № ТТ46842 от 7.03.2019 г. от „Теленор
България“ – ЕАД, за съгласуване на проекта на
ПУП – ПП; писмо от „Виваком“ – „БТК“ – ЕАД,
с № 95-Б-50 от 28.02.2019 г.; писмо от „Булгартел“ – ЕАД, с изх. № 24-00-117 от 5.03.2019 г.;
писмо от „Новател“ – ЕООД, с изх. № ГТ-ИД-60
от 15.03.2019 г.; писмо от „Аресгаз“ – ЕАД, с изх.
№ 379 от 7.03.2019 г. за съгласуване на проекта
на ПУП – ПП; Решение № 665 по протокол № 54
от заседание на Общинския съвет – гр. Нови пазар, за предварително съгласие за преминаване
на трасето и сервитутите на газопровода през
поземлени имоти с идентификатори 58205.13.21,
58205.18.170, 58205.18.190, 58205.14.311, публична общинска собственост; Решение № 1447 по
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протокол № 52 от 28.02.2019 г. на заседание на
Общинския съвет – гр. Вълчи дол, за предварително съгласие за преминаване на проектното
трасе и сервитутите на газопровода през поземлен имот с идентификатор 06416.64.79, публична
общинска собственост; решение от протокол
№ УТАТУ-01-02-30 от 28.05.2019 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка от очистно съоръжение (ОС)
„Вълчи дол“ до кранов възел (КВ) „Преселка“ на
територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник,
с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област
Варна, с. Тръница и с. Преселка, община Нови
пазар, област Шумен, съгласно приетите текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Варна, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Варна, и
пред Административния съд – Шумен, за имотите,
попадащи в района на действие на АС – Шумен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

4578

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-366
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Душинци, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4794
ЗАПОВЕД № РД-18-367
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Векилски, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4795

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-368
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вълнари, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4796

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-369
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каравелово, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4797

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-370
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Красен дол, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4798

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-371
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крива река, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4799
ЗАПОВЕД № РД-18-372
от 28 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Никола Козлево, община Никола
Козлево, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4800
ЗАПОВЕД № РД-18-373
от 29 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пет могили, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4801
ЗАПОВЕД № РД-18-374
от 29 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Църквица, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4802
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ЗАПОВЕД № РД-18-375
от 29 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4803

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-376
от 29 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хърсово, община Никола Козлево, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4804

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-377
от 29 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4805

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-379
от 3 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Забърдо, община Чепеларе,
област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.09.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

4806

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-380
от 3 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Грохотно, община Девин,
област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 19.09.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

4807

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-381
от 5 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 3995 от 9.06.2015 г. на A дминистративния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 10460/2014 г., и Решение № 6912 от 1.06.2016 г.
на Върховния административен съд на Република Българи я, постановено по а дм. дело
№ 10861/2015 г., одобрявам кадастралния регистър
на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02659.2196.1133, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4808

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-382
от 5 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Овчарци, община Сапарева баня, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4809

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-383
от 5 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището
на с. Сапарево, община Сапарева баня, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Върбак, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4810

4814

ЗАПОВЕД № РД-18-384
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Байково, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-388
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Длъжко, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4811

ЗАПОВЕД № РД-18-385
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Близнаци, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4812

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-389
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добри Войниково, община Хитрино, област
Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4816

ЗАПОВЕД № РД-18-386
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Висока поляна, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4813

4815

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-387
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-390
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Единаковци, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4817

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-391
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
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ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Живково, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Тервел, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4818

4822

ЗАПОВЕД № РД-18-392
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Иглика, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-396
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Трем, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4819

4823

ЗАПОВЕД № РД-18-393
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калино, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-397
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черна, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4820

4824

ЗАПОВЕД № РД-18-394
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Тимарево, община Хитрино,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-398
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Студеница, община Хитрино,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

4821

ЗАПОВЕД № РД-18-395
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имот-

4825

ЗАПОВЕД № РД-18-399
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Становец, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4826

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-400
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сливак, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4827

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-401
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4828

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-402
от 7 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4829

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 734
от 27 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Белица с цел обособяване на
нов УПИ IV с отреждане „За площад“ и промяна
на предназначение на УПИ II без промяна на
КК в западната граница с отреждане „За парк“,
а УПИ I е отреден „За читалище“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

4524

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 56-14
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на комуникационнотранспортно обслужване на поземлените имоти
в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/Смф,
5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на
населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас,
с който се предвиждат нови обслужващи улици,
обособяват се нови кв. 107 и кв. 108, изменя
се ПУР при о.т. 283 – 284, при о.т. 303, при о.т.
339 – 338 – 269 – 268 – 267 – 266 – 265 – 264 –
263 – 262 – 261 – 260 – 259 – 258 – 257, при о.т.
256 – 255 – 254 – 333 – 331, при о.т. 322 – 328 и
се изменя ПР на УПИ III-32, IV-33 и V-34, VI-35
и VII-1682 в бивш м. 40 по КВС на землището
на кв. Долно Езерово съгласно приложения проект и таблицата на засегнатите имоти към него,
които са неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с, п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

4485

За председател:
Д. Грудев

РЕШЕНИЕ № 56-15
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ при условията на чл. 16а
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична рег улаци я (П У П – П У Р) за нова
обсл у ж ваща улица с о.т. Е – о.т. Д – о.т. Г
(70) – о.т. 69 (НК1) – о.т. 68 (СК1) – о.т. 67
(КК1) – о.т. 66 (НК2) – о.т. 65 – о.т. 64 (КК2) – о.т.
63 – о.т. 62 – о.т. 61 и о.т. Д – о.т. В – о.т. Г (70)
за осигуряване на транспортен достъп до имоти
в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището
на гр. Бургас в границите на устройствени зони
07079//35 и 7/Пп по действащ ОУП и ПУП – ПП
за трасе на нов водопровод, преминаващ през
ПИ с идентификатори 07079.3.1165, 07079.3.1184,
07079.3.1125 и 07079.3.1106 до ПИ с идентификатор
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07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, с приложени
таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри съгласно черните,
сините, червените и зелените линии и надписи
върху плановете, които са неразделна част от
настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
За председател:
Д. Грудев
4486
РЕШЕНИЕ № 56-20
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 109,
ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, с който се обособяват УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.942
и 07079.12.941 по КК на гр. Бургас – нов УПИ I,
о т реден за П И с п роек т ен и ден т ифи к ат ор
07079.12.1928, с функционално отреждане „За
озеленяване, ТП и КОО“, и нов УПИ II, отреден
за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1930,
с функционално отреждане „За жилищно строителство“, с предвидено в тях ново застрояване,
посочено с ограничителни линии на застрояване,
на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за устройствена зона „Жм“,
както следва: височина до 10 м; плътност – до
30 %, Кинт. – до 1,0; озеленяване – мин. 60 %, в
съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас,
описани в матрица и таблица, и нова обслужваща
задънена улица с о.т. 101 – 101а – 101б – 101в –
101г – 101д, с габарит на уличното платно 6,00 м
и двустранен тротоар мин. 1,50 м за осигуряване на транспортен достъп до УПИ, попадащи
в устройствена зона 1/Жм, в разширението на
строителните граници на кв. Ветрен по одобрения
ОУП на гр. Бургас съгласно черните, червените,
сините, кафявите и зелените линии и надписи и
условните цветове върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

4487

За председател:
Д. Грудев

ОБЩИНА ДУЛОВО
ЗАПОВЕД № РД-04-353
от 4 юни 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА съгласно чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 313, ал. 1,
т. 3, чл. 320, ал. 3 от ЗПУО и Решение № 574 от
31.05.2019 г., протокол № 45, т. 1.1, на ОбС – гр.
Дулово, нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

1. Да се преобразува ДГ „Слънце“ – с. Раздел,
със седалище ул. Първа № 6 (заедно с изнесена
към нея група в ДГ – с. Секулово, със седалище
ул. Централна № 36) в две групи, които се вливат
като изнесени групи към ДГ „Пролет“ – с. Межден, със седалище ул. Страцин № 2, считано от
1.08.2019 г.
2. Отглеждането, обучението, възпитанието и
социализацията на децата в групите се осъществява в сградния фонд в с. Раздел – ул. Първа № 6,
и в с. Секулово – ул. Централна № 36.
3. Сградният фонд, имуществото в него, наличният инвентар и прилежащият терен преминават
за стопанисване и управление от приемния директор на приемащата детска градина „Пролет“
в с. Межден със седалище ул. Страцин № 2.
4. Персоналът на преобразуваната детска
градина продължава да изпълнява функциите си,
като трудовоправните отношения се уреждат при
условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от КТ.
5. Задължителната документация на директора
и пълната документация на ДГ „Слънце“ – с. Раздел, ведно с документацията на изнесената група
в с. Секулово се предоставят на приемния директор на приемащата ДГ „Пролет“ в с. Межден със
седалище: ул. Страцин № 2, съгласно чл. 25, ал. 1
и 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията
и документите за системата на предучилищното
и училищното образование.
Възлагам контрол по изпълнение на заповедта
на изпълняващия длъжността началник-отдел
„Образование“ – гр. Дулово.
Копие от заповедта да се връчи на отговорните
лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
Ю. Ахмед

4535

ОБЩИНА ИХТИМАН
ЗАПОВЕД № 662
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1,
т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка
с чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и 2, чл. 313, ал. 1,
т. 3, чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, Решение № 607 от
13.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Ихтиман, становище на гл. експерт образование с
вх. № 95.00-212/9.05.2019 г. и докладна от същия
с вх. № 95.00-211/9.05.2019 г. преобразувам чрез
вливане считано от 1.09.2019 г. Детска градина
„Слънчеви лъчи“ с официален адрес с. Вакарел,
община Ихтиман, ул. Здравец № 4а, в Детска
градина „Здравец“ с официален адрес гр. Ихтиман, ул. Васил Левски № 26В.
1. След вливането официалният адрес на детската градина ще бъде гр. Ихтиман, ул. Васил
Левски № 26В.
2. Наименованието на детската градина след
преобразуването ще бъде ДГ „Здравец“.
3. Дълготрайните материални активи да бъдат
заведени в баланса на приемащата детска градина.
4. Отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, посещаващи ДГ
„Слънчеви лъчи“, с. Вакарел, да се осъществява
в сградата в с. Вакарел, ул. Здравец № 4а.
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5. Адресите на сградите, в които ще се провежда обучението, са, както следва:
– гр. Ихтиман, област Софи я, ул. Васил
Левски № 26В;
– с. Вакарел, община Ихтиман, област София,
ул. Здравец № 4а.
6. Задължителната документация на преобразуващата се детска градина, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи (публична общинска собственост) да се приемат за стопанисване
и управление от директора на Детска градина
„Здравец“, гр. Ихтиман.
7. Организацията на предучилищното образование остава целодневна.
8. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да бъдат уредени по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда.
9. Трудовите правоотношения с директора на
Детска градина „Слънчеви лъчи“, с. Вакарел, да
бъдат уредени по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда считано от 1.09.2019 г. с оглед
факта, че няма вакантна длъжност, която би могъл да заеме съобразно своята правоспособност,
образование и трудов стаж.
10. Финансиращият орган по преобразуването
е Община Ихтиман.
На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО заповед
та влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Заповедта да се сведе до знанието на директорите на преобразуваната и приемащата детска
градина за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Митева – зам.-кмет на община
Ихтиман.
Кмет:
К. Илиев

4511

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-119
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-195 от
15.11.2018 г., протокол № РД-18-216 от 5.12.2018 г.
и протокол № РД-18-59 от 14.05.2019 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Стоб,
община Кочериново, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

4512

Областен управител:
В. Янев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № ДС-20-120
от 28 май 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-194 от
15.11.2018 г. и протокол № РД-18-217 от 5.12.2018 г.
на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 12.03.2019 г. на Община Кочериново одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

4513

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-121
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-193 от
15.11.2018 г. и протокол № РД-18-215 от 5.12.2018 г.
на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 12.03.2019 г. на Община
Кочериново одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към
него за землището на гр. Кочериново, община
Кочериново, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4514
ЗАПОВЕД № ДС-20-126
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 17.01.2019 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 30.04.2019 г. на Община Дупница
одобрявам плана на новообразуваните имоти
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 72758.77.755 и 72758.77.756, намиращи се в
землището на с. Тополница, община Дупница,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
4515
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 236
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план
за обект: „Пътна връзка за ПИ 50.27 по КК на
с. Царацово“, във връзка със смяна предназначението на част от общински имот с идентификатор 78080.142.138, м. Керемедчийката,
с. Царацово, за осъществяване на инвестиционно
намерение: „Изграждане на трасе за транспортен
достъп за изграждане на обект: Производствена,
складова, търговска и общественообслужваща
дейност – производство на панели“.
Председател:
Г. Трендафилова
4551

ВЕСТНИК
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на на застрояване – „Жс“: етажност/Н – до 5
(15 м); Пл. застрояване – до 70 %; Кинт. – до 2,0;
П озеленяване – 30 %; паркинги.
За УПИ ХХІІІ с устройствени показатели:
П л. зас т роя ва не – до 20 %; К и н т. – до 0,2;
П озеленяване – 50 %; паркинг.
За УПИ ХХІV с устройствени показатели
за смесена зона с малка височина на застрояване – „Соп“: етажност/Н – до 3 (10 м); Пл.
застрояване – до 15 %; Кинт. – до 0,5; П озеленяване – 30 %; паркинги, съгласно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Поморие п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

4525

РЕШЕНИЕ № 1139
от 9 май 2019 г.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 19,
ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ
и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с
възникнали инвестиционни намерения на възложителя, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване
на целесъобразно заст рояване Общ инск и я т
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ПИ 57491.508.146
в к в. 217, П И 57491. 5 0 8 .10 9 в к в. 216 , П И
57491.508.114 в кв. 218, УПИ І (ПИ 57491.508.110)
в кв. 219, ПИ 57491.508.137 и ПИ 57491.508.140 по
регулационния план на гр. Поморие, с който се
предвижда да се обособят нови УПИ: ХХІ – за
а вт огара, парк и н г и и т у рис т и ческо -и нфор мационен център (ТИЦ), с площ 9293 кв. м;
Х ХІІ – за ж илищно строителство и КОО, с
площ 9526 кв. м; ХХІІІ – за трафопост, с площ
171 кв. м; ХХІV – за обществен паркинг и КОО,
с площ 433 кв. м, в кв. 217 по регулационния
план на гр. Поморие с предвидено застрояване
в имотите, показано с ограничителни линии на
застрояване, както следва:
За УПИ ХХІ с устройствени показатели за
смесена устройствена зона, с малка височина
на застрояване – „Соп“: етажност/Н – 3 (10 м);
П л. зас т роя ва не – до 15 %; К и н т. – до 0,5;
П озеленяване – 10 %; паркинги.
За УПИ ХХІІ с устройствени показатели за
жилищна зона: с голяма височина на застрояване – „Жг“: етажност/Н – до 20 (57 м); Пл.
застрояване – до 70 %; Кинт. – до 3,0; П озеленяване – 30 %; паркинги; и със средна височи-

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 416
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от
ППЗОЗЗ, чл. 64 и чл. 66 от ЗЕ Общинският
съвет – гр. Първомай, реши:
Дава на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД,
предварително съгласие за преминаване на „Захранващо подземно кабелно ел. трасе 20 kV“
през ПИ № 017300, 000011 по КВС на с. Искра
и ПИ № 090005 и 090011 по КВС на с. Брягово
за нуждите на обект: „Животновъден комплекс
за овце и техните приплоди“ в ПИ № 139006 в
землището на с. Брягово, община Първомай,
област Пловдив.
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за „Захранващо подземно кабелно ел. трасе 20 kV“ за нуждите на
обект: „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в ПИ № 139006 в землището на
с. Брягово, община Първомай, област Пловдив.
Председател:
Д. Петков
4509

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-0584
от 5 юни 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от ЗПУО, чл. 14, ал. 1 и
чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищно-
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то образование на МОН и Решение № 1141 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Смолян,
нареждам:
1. Откривам от учебната 2019/2020 г. общински Център за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР) – Ученическо общежитие (УО) „Широка
лъка“ – с. Широка лъка, със седалище с. Широка
лъка и официален адрес: област Смолян, община Смолян, с. Широка лъка, ул. Люлката № 2.
2. Определям адрес на сградата за провеждане на образователно-възпитателния процес в
ЦПЛР – УО „Широка лъка“ – с. Широка лъка:
община Смолян, с. Широка лъка, ул. Люлката № 2.
3. Определям предмет на дейност на ЦПЛР –
УО „Широка лъка“ – с. Широка лъка: настаняване на ученици в прогимназиален етап на
основната образователна степен в общежитие и
осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовката им; провеждане на
консултации по учебни предмети, индивидуална
работа и занимания по интереси с учениците;
работа с родители.
4. Финансиращ орган е Министерството на
образованието и науката съгласно стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални
и стойностни показатели.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Смолян Момчил
Николов.
Кмет:
Н. Мелемов
4542

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 68
от 30 май 2019 г.
На основа ние ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 129,
ал. 1, изр. второ и чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, чл. 67,
ал. 2 и чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката
Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
трасе на нова подземна кабелна линия ниско
напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с
обща дължина 560 м, захранващ ПИ 141148 в
местността Кутлата в землището на гр. Сърница.
Проектното трасе на новата подземна кабелна
линия да започне от съществуващ трафопост
„Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650, след като
излезе от имота да премине в сервитута на
общински път (ПИ 000419) и да достигне до
ново разпределително табло на границата на
ПИ 141148 в местността Кутлата в землището
на гр. Сърница.
2. Разрешава преминаването на кабелната
линия съгласно одобрения ПУП през общински път ПИ 000419 и продължаването му по
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сервитута на същия до достигане на ПИ 141148
в местността Кутлата по КВС на гр. Сърница,
община Сърница.
3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по
т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична
общинска собственост.
4. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

4504

Председател:
С. Османджиков

РЕШЕНИЕ № 69
от 30 май 2019 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 129,
ал. 1, изр. второ и чл. 193, ал. 1 от ЗУТ, чл. 67,
ал. 2 и чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката
Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
трасе на нова подземна кабелна линия ниско
напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с
обща дължина 118 м, захранващ ПИ 172038 в
местността Орлино в землището на гр. Сърница.
Проектното трасе на новата подземна кабелна
линия ще започне от табло за мерене на съществуващ трафопост, след като излезе от имота
ще премине в сервитута на общински път (ПИ
000419) и ще достигне до ново разпределително
табло на границата на ПИ 172038 в местността
Орлино в землището на гр. Сърница.
2. Разрешава преминаването на кабелната
линия съгласно одобрения ПУП през общински
път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 172038 в
местността Орлино в землището на гр. Сърница.
3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по
т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична
общинска собственост.
4. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

4505

Председател:
С. Османджиков

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 10
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на община Търговище – част 2“, с който се
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определя трасето и сервитутът на подземната
оптична мрежа през селскостопански и местни
пътища – общинска собственост, и реки и канали – държавна собственост, като пресичането
на пътните платна се предвижда да се изпълни
с хоризонтални сондажи. Съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти проектното трасе на оптичната кабелна мрежа се предвижда
да преминава през следните поземлени имоти
с идентификатори: 73626.528.1216, 73626.88.1,
73626.124.1, 73626.126.1, 73626.130.1, 73626.136.1,
73626.143.1 в зем л и ще т о на г р. Търг ови ще;
69599.13.14, 69599.12.11, 69599.11.1, 69599.10.18,
69599.8.106, 69599.8.105, 69599.27.79, 69599.27.76,
69599.24.77, 69599.24.80, 69599.25.33, 69599.25.12 в
землището на с. Стража; 63241.14.89 в землището на с. Руец; 53223.9.25, 53223.8.84, 53223.10.115,
53223.7.62, 53223.11.126, 53223.11.127, 53223.11.62,
53223.15.53, 53223.15.59, 53223.15.62, 53223.16.33,
53223.17.49, 53223.18.20, 53223.34.14 в землището на с. Овчарово; 39390.22.111, 39390.22.117,
39390.22.121, 39390.23.58, 39390.23.59, 39390.28.196,
39390.33.94, 39390.33.95, 39390.68.15, 39390.69.30,
39390.71.17, 39390.104.7 в землището на с. Кралево.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
4543

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 835
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобря ва п роек т за под робен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н за т рас е на
ра зп р еде л и т е лен г а з оп р ов од , з а поч в а щ о т
съществуващ газопровод, минаващ през позем лени имо т и № 40484.0.172 – мес т ен п ът,
№ 40484.0.32 – път от реп убликанската пътна мрежа, № 40484.0.460 – селскостопанск и,
горск и и ведомствен път, за зах ранване на
поземлен имот № 40484.1.207 и поземлен имот
№ 40484.32.457 и газопроводни отклонения от
съществуващ газопровод, минаващ през поземлени имоти № 40484.0.170 – полски път, и
№ 40484.0.171 – полски път, за захранване на
поземлени имоти № 40484.1.192, 40484.1.193,
40484.1.194, 40484.1.109, 40484.1.113, 40484.1.147,
40484.1.148, 40484.1.188, 40484.1.189, 40484.1.206
по КККР на землището на с. Кукорево.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол
Председател:
Ат. Христов
4510
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РЕШЕНИЕ № 836
от 28 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, както следва:
– изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I – за магазин в квартал 49, УПИ I
в квартал 47 и улична регулация между о.т. 183
и о.т. 184; о.т. 84 и о.т. 184; о.т. 84 и о.т. 83 по
ПУП на с. Бояджик, община „Тунджа“, от които
се образуват УПИ I – за магазин и обитаване,
УПИ II – общ., УПИ III – за ТП и площи за
озеленяване, в квартал 49а и ще се измени уличната регулация, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Ат. Христов
4562
78. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 189, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ 4 свободни
длъжности „съдия“ във Върховния касационен
съд – търговска колегия.
2. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ
конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ за
повишаване и заемане на 4 длъжности „съдия“ във
Върховния касационен съд – търговска колегия.
3. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен
срок от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса (по
образец), към което се прилагат: служебна бележка по образец, издадена от административния
ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса
в „Държавен вестник“ общия юридически стаж
на кандидата, прослуженото време на заеманата
длъжност, както и стажа в съответната система
на органите на съдебната власт; кадрова справка
от административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките
на по-горестоящите органи на съдебната власт
и на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
и справка за разгледаните и приключените от
кандидата дела и преписки през последните три
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години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години
от дейността му, по избрани от него разгледани
и приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
4. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
5. В случаите на преминаването на прокурора
или следователя на длъжност „съдия“ съгласно
чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата
за заемане на длъжност в друг по вид орган на
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит
по ред, определен в Наредба № 1 от 2017 г. за
конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната
власт.
6. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
4608
7. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-55 от 14.06.2019 г. за обект: „Реконструкция
на ВЛ 110 kV „Странджа“ в участъка от ТЕЦ
„Марица 3 Димитровград“ до п/ст „Марица-изток“, на територията на област Хасково, община
Димитровград – землищата на Димитровград,
с. Брод, с. Голямо Асеново, с. Долно Белево, община Симеоновград – землището на с. Пясъчево;
област Стара Загора, община Опан – земищата
на с. Бащино, с. Васил Левски, община Гълъбово – землището на гр. Гълъбово. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4793
223. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС54 от 14.06.2019 г. за обект: Авариен ремонт на
мост при км 42+691 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън“, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4640
56. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-56 от 14.06.2019 г. за обект: „Оборудване
на 56 броя съществуващи автоматични устройства, записващи пътния трафик за нуждите на
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка), в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост“, при условията
на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4839
57. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-57 от 14.06.2019 г. за обект: „Оборудване
на 66 броя съществуващи автоматични устройства, записващи пътния трафик за нуждите на
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка), в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост“, при условията
на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4840
455. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
главен асистент: в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща,
висша и приложна геодезия) – един; в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строи-
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телство и геодезия (Обща, висша и приложна
геодезия) – един; професор в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… (Технологично образование) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, кабинет 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM 0899 901943.
4559
532. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академичната длъжност
професор по: професионално направление 4.5.
Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (в екологията)“ – един за секция „Научни пресмятания“;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един за секция „Математически методи
за обработка на сензорна информация“ и един
за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Док у мен т и – ул. А ка д. Г. Бон чев,
бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
4595
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на кв. 67, 67б и
67в, м. Разсадника – Коньовица, заедно с плансхеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: бул. Александър
Стамболийски, ул. Алеко Туранджа, ул. Хъшове,
ул. Христо Благоев, който е изложен в район
„Красна поляна“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Красна поляна“.
4548
14. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
на с. Присово, община Велико Търново, необходими за водоснабдяване и електрозахранване
на имот с идентификатор 58459.31.1, местност
Вряврат, в землището на с. Присово, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4544
18. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1619 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
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границите на населените места и селищните
образувания за трасе на eл. кабели 20 kV от
съществуващ ЖБ стълб № 36/11 от извод СН
„Камен“, ПС „Индустрия – Сливен“, разположен
в ПИ 67338.43.8, м. Сливенски кър, землище
гр. Сливен, за захранване на ПИ 001007 и ПИ
001050, м. Къра, землище с. Сотиря, община
Сливен, отредени съответно „За производствена
и складова дейност“ и „За автосервиз“ и засягащи следните поземлени имоти, намиращи се в
землището на гр. Сливен: 67338.43.8, 67338.251.3,
67338.251.10, 67338.251.7, 67338.251.9, 67338.251.1,
67338.251.2 и 67338.251.5. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
4553
19. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1620 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасета на водопровод и ел. кабел от регулационните граници на с. Глушник
за захранване на ПИ 002154, местност Средната
пътека, землище с. Глушник, община Сливен,
отреден „За винарска изба“, и засягащи ПИ
002164, собственост на юридическо лице, в същото землище. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до Административния съд – Сливен.
4554
20. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1622 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на подземен ел. кабел НН
от ТП „ВиК“, намиращ се в ПИ 000118 с НТП
„Пасище, мера“, до регулационната граница на
с. Калояново и преминаващо през ПИ 000118 с
НТП „Пасище, мера“ и ПИ 000176 с НТП „Полски
път“, общинска собственост, землище с. Калояново, община Сливен. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
4555
21. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1621 от
30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод
НН от стълб № 10 на въздушна линия № 3 на
ТП „Нова махала“, намиращ се в ПИ 000562, до
южната граница на ПИ 201006, стопански двор,
и преминаващо през поземлени имоти 000562 и
201053 с НТП „Местен път“, общинска собственост,
всички в местността Сърта, землище с. Желю
войвода, община Сливен. Решението подлежи на
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обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
4556
22. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на eл. кабел НН от ТП „КЗС“, извод СН
„Керамична“, ПС „Речица“, намиращ се в ПИ
30990.220.12, до южната граница на ПИ 30990.220.12
с НТП „Стопански двор“, държавна собственост, за
захранване на сграда в ПИ 30990.220.18, стопански
двор, всички в местността Пелит бунар, землище
с. Злати войвода, община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4557
23. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на въздушен ел. провод и ел. кабел НН от
съществуващ стълб № 4, ВИ1, ТП „Дефилето“,
ВЛ „Спас Георгиев“, ПС „Комуна“, намиращ се
в урбанизираната територия на м. Новоселско
дефиле, селищно образувание „Изгрев“, до електромерно табло до границата на ПИ 67338.303.999,
НТП „Други жилищни терени“, м. Новоселски
боаз, и преминаващо през ПИ 67338.303.129,
м. Маринино градище, НТП „Широколистна
гора“, държавна собственост, всички в землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4558

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 18, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Банско с искане за отмяната
им е образувано адм. д. № 524/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.07.2019 г. от 11,30 ч.
4572
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против: чл. 20, ал. 2,
чл. 30, чл. 35, чл. 37 и чл. 40 в частта относно „…
събиране....“, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 в частта
относно „събиране,...транспортиране“, чл. 49 и
чл. 50 от Наредба № 17 за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на
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територията на община Гоце Делчев, с искане за
отмяната им е образувано адм. д. № 521/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.07.2019 г. от 11,30 ч.
4573
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
на чл. 3, 3а и 37 от Наредба № 3 за опазване на
обществения ред в община Айтос, изменена с
Решение № 201 от 9.04.2009 г. по протокол № 20,
както и с Решение № 374 от 19.12.2009 г. по протокол № 27 на Общинския съвет – гр. Айтос, а
в условието на евентуалност нормата на чл. 3,
ал. 4 от наредбата. По оспорването е образувано адм.д. № 1194/2019 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
4.07.2019 г. от 11,30 ч.
4536
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Рейсър ауто“ – ЕООД,
на чл. 7, ал. 3, т. 48 от Наредбата за условията и
реда за управление на отпадъците на територията на община Дългопол, приета от Общинския
съвет – гр. Дългопол. По жалбата е образувано
адм.д. № 1294/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХХІІІ състав, насрочено
за 26.09.2019 г. от 15 ч.
4538
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от заместник окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, против
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите в община
Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по
протокол № 59 от 30.01.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, за отмяна на разпоредбите на чл. 51, т. 3, подточки 3.1, 3.2, 3.3, т. 5,
предл. 1 и 2 като материално незаконосъобразни.
Образувано е адм.д. № 325/2019 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.07.2019 г. от 9,30 ч.
4537
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на
чл. 29, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и настаняване
под наем в общински жилища, собственост на
Община Кирково, приета с Решение № 190 от
18.02.2005 г. на Общинския съвет – с. Кирково,
по протокол № 21 от 18.02.2005 г. на Общинския
съвет – с. Кирково, по което е образувано адм. д.
№ 191/2019 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 11.07.2019 г. от 10 ч.
4581
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Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбата на чл. 15,
ал. 2 от Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Перник, приета с Решение № 59 от 7.02.2008 г., изменена с
Решение № 1056 от 31.01.2019 г. по протокол № 2
на Общинския съвет – гр. Перник. Образувано е
адм. д. № 381/2019 г. по описа на Административния съд – Перник.
4561
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Хасково, срешу Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Ивайловград, по който
е образувано адм. д. № 648/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
3.07.2019 г. от 10 ч.
4589
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 34,
ал. 2, чл. 46, ал. 3 и 6 от Наредбата за условията
и реда за управление и разпореждане с общински
жилищни имоти в община Смядово, приета с
Решение № 493 по протокол № 3 от 28.03.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 286/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 8.07.2019 г. от 9,30 ч.
4532

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение „Творческа мрежа за културното наследство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
28.07.2019 г. в 18,30 ч. редовно общо събрание
в София, бул. Цар Освободител № 33, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на УС на сдружение „Творческа
мрежа за културното наследство“ за 2018 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружение
„Творческа мрежа за културното наследство“
за 2018 г.; 3. изменение и допълнение на устава
на сдружение „Творческа мрежа за културното
наследство“; 4. други.
4606
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на регионалните медии“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 6.08.2019 г. в 10 ч. в София,
ул. Момин кладенец № 1, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението в периода 05.2017 г. – 05.2019 г.;
2. избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при посочения дневен ред. Поканват
се всички редовни членове на сдружението да
вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено от тях лице.
4569
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15. – Управителният съвет на Българска
браншова камара „Пътища“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на камарата на 18.09.2019 г. в 11 ч.
в София, Централ хотел „Форум“, бул. Цар Борис
ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. избор на
членове за попълване на състава на управителния
съвет; 2. промени в устава; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същите
дневен ред и място. Материалите по дневния ред
са на разположение на всички членове в офиса
на камарата.
4541
21. – Управителният съвет на Регионална
лоз ар о -ви н ар ск а к а м ара „ Юж но Черномо рие“ – Бургас, на основание чл. 13, ал. 1 от
устава и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на камарата на
26.07.2019 г. в 9,30 ч. в Бургас, Водна палата, ул.
Фердинандова № 3, ет. 3 (зала № 2), при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата за периода 1.01. – 31.12.2018 г.; 2. промени
в състава на УС и КС на „Южно Черноморие“
РЛВК; 3. промени в състава на камарата – приемане и освобождаване на членове; 4. обсъждане
на Транснационалния проект за промотиране на
спиртни напитки между РЛВК – Бургас, и Селскостопанската винопроизводителна асоциация
(С.В.К.) – Тирнаву; 5. разни. Регистрацията за
участие започва в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място независимо от
броя на явилите се членове.
4605
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Център за образование, култура и екология
21“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 12 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 28.07.2019 г. в 17,30 ч.
във Варна, ул. Добри Войников № 5, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на УС на сдружението; 2. приемане на
годишен финансов отчет (ГФО) и годишен доклад
за дейността на сдружението (ГДД) по чл. 40,
ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
4574
Великотърновският окръжен съд с определение от 12.06.2019 г. по ч.т.д. № 129/2019 г. свиква
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ общо съб
рание на сдружение „Българска асоциация по
Пест контрол“, Велико Търново, на 26.07.2019 г.
в 10 ч. на адрес: Велико Търново, бул. България № 33, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС и председателя на сдружение
„Българска асоциация по Пест контрол“ за
периода от 27.02.2009 г. до 31.12.2018 г.; 2. освобождаване от длъжност на управителния съвет,
избор на нов управителен съвет на сдружение
„Българска асоциация по Пест контрол“; проект
на решение – членовете на сдружение „Българска
асоциация по Пест контрол“ освобождават от
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длъжност досегашния УС в състав: Константин
Звезомиров Тодоров, Виолета Крумова Георгиева, Петър Николов Лукарев, Георги Лазаров
Георгиев и Пламен Васков Петков; избират нов
УС в състав: Чавдар Николаев Борисов, Дорина
Иванова Янакиева, Николай Людмилов Петров,
Георги Илиев Илиев и Тодор Димитров Кънчев;
3. промяна на устава на сдружение „Българска
асоциация по Пест контрол“; проект на решение – членовете на сдружение „Българска
асоциация по Пест контрол“ приемат новия
устав; 4. приемане на нови членове в сдружение
„Българска асоциация по Пест контрол“; проект
на решение: приемат се нови членове в сдружение „Българска асоциация по Пест контрол“
съгласно постъпилите предложения: „Фармавит“ – ООД, с ЕИК: 114565092, „Санси“ – ООД, с
ЕИК: 117618689, „Биохим Лаб“ – ЕООД, с ЕИК:
201475282, „ДДД 2012“ – ООД, с ЕИК: 200479264,
„ДДД Кюстендил“ – ЕООД, с ЕИК: 109055472;
5. извършване на пререгистрация в търговския
регистър на сдружение „Българска асоциация
по Пест контрол“; проект на решение – след
избиране на нов управителен съвет и председател
на сдружение „Българска асоциация по Пест
контрол“ да се упълномощи лице за извършване
на всички законови действия за пререгистрация
в търговския регистър към Агенцията по вписванията; 6. други. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Определението не подлежи на обжалване.
4604
3. – Управителният съвет на Съюза на германистите в България – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС свиква
годишно отчетно-изборно събрание на съюза на
29.07.2019 г. в 15 ч. в Австрийската библиотека
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико
Търново 5003, ул. Теодосий Търновски № 2, при
следния дневен ред: 1. избор на ръководство на
събранието; 2. утвърждаване на годишния отчет
на УС за 2018 г.; 3. приемане на нов, изменен
и допълнен устав на съюза; 4. гласуване на
промяна в състава на управителния съвет; 5.
приемане на нови членове на сдружението; 6.
организационни въпроси, включително такива от
компетентността на общото събрание; 7. разни.
Материалите са на разположение в Австрийската
библиотека на ВТУ. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
4588

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

3. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циац ия на търговците на захар в България“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9.1.4 от устава
на сдружението по своя инициатива свиква общо
събрание на сдружението на 29.07.2019 г. в 13 ч. на
адрес – Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I
№ 29, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението; 2. избиране
на ликвидатор; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред същия ден.
4545
7. – Управителният съвет на КИБИ „Френдшип“ – Пирдоп, на основа н ие ч л. 26, а л. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава свиква отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
12.08.2019 г. в 17 ч. на адреса на управление на
сдружението – гр. Пирдоп, пощенски код 2070,
ул. Панагюрско шосе, бл. 49, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. одобряване и приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.; 2. одобряване и
приемане на доклад за дейността през 2018 г.; 3.
избиране на управителен съвет на сдружението – председател и членове; 4. разни. Членовете
могат да бъдат представлявани на заседанието на
общото събрание от пълномощници – физически
лица. Пълномощниците следва да бъдат изрично
упълномощени за участие в общото събрание в
писмена форма с нотариална заверка на подписите.
Упълномощаването следва да съдържа указване
за начина на гласуване по всяка една от точките,
включени в дневния ред. Пълномощниците могат
да представляват само един член на сдружението и не могат да преупълномощават с правата
си трети лица. Писмените материали относно
дневния ред на свиканото общо събрание са
достъпни за членовете на адреса на управление
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
4540
3. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Настоятелство при
НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица,
община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.08.2019 г.
в 17 ч. при следния дневен ред: 1 приемане на
промени в устава на сдружението; 2. приемане на
промени в състава на УС на сдружението, като
същият ще бъде намален от 9 на 5 членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4587
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