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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита от шума в околната среда (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.,
бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от
2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 12 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 5 думата „юридическите“ се
заменя с „физическите лица, юридическите“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. предизвикан от събрания, митинги и
манифестации.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „и в съответствие с този закон“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“
се добавя „информационните технологии и
съобщенията“.
2. В ал. 5 след думата „транспорта“ се
добавя „информационните технологии и съобщенията“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
§ 5. В наименованието на глава четвърта
думата „юридическите“ се заменя с „физичес
ките лица, юридическите“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната
среда“ се добавя „в помещенията на жилищни
и обществени сгради, в зони и територии,
предназначени за жилищно строителство,
рекреационни зони и територии и зони със
смесено предназначение“.
2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
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§ 7. В чл. 13 в текста преди т. 1 след думата
„транспорта“ се добавя „информационните
технологии и съобщенията“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „Юридическите“ се заменя с „Физическите лица,
юридическите“.
2. В т. 1 след думата „среда“ се добавя
„в помещенията на жилищни и обществени
сгради, както и в помещенията на сгради със
смесено предназначение“.
§ 9. Член 16а се изменя така:
„Чл. 16а. (1) Забранява се зареждане на
обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите,
разкрити и разположени в зони и територии,
предназначени за жилищно строителство,
рекреационни зони и територии и зони със
смесено предназначение, както и в жилищни
сгради с повече от едно жилище и сгради със
смесено предназначение, за времето от 23,00
до 8,00 ч.
(2) Забранява се озвучаването от обекти по
ал. 1 и на открити площи в зони и територии,
предназначени за жилищно строителство,
рекреационни зони и територии и зони със
смесено предназначение за времето от 14,00
до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение
на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски
гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението
при бедствия.
(3) Забранява се озвучаването на открити
площи в зони и територии, предназначени за
жилищно строителство, рекреационни зони и
територии и зони със смесено предназначение
от пътни транспортни средства, с изключение
на моторни превозни средства със специален
режим на движение и в случаите, определени
с наредба на съответния общински съвет.
(4) Озвучаването на открити площи от
плавателни средства за спорт, ту ризъм и
развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в
териториалното море и във вътрешните водни
пътища на Република България, с изключение
на плавателни средства със специален режим
на движение, се извършва при спазване на
изискванията по ал. 2.
(5) Забранява се излъчването на шум по
време на строителство за времето от 14,00 до
16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
(6) Изключения от забраната по ал. 2 се
допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на
тези мероприятия се осъществява при условия
и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“
§ 10. В глава четвърта се създава чл. 16б:
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„Чл. 16б. (1) Физическите лица, юридичес
ките лица и едноличните търговци подават
заявление пред общинската или районната
администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за
промяна на работното им време, при условия
и по ред, определени с наредба на съответния
общински съвет.
(2) Към заявлението по ал. 1 задължително
се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване
на граничните стойности на показателите за
шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
(3) За издаване на становището по ал. 2
лицата по ал. 1 подават в съответната регионална здравна инспекция:
1. заявление, което може да бъде изпратено
и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
електронен подпис, основан на квалифицирано
удостоверение за електронни подписи, или
квалифициран електронен подпис съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от
28 август 2014 г.) и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги и Закона за електронното управление;
2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на
помещението;
3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно
Закона за устройство на територията;
4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
5. протокол от извършено измерване на
нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни
жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;
6. документ за платена държавна такса
по ал. 6.
(4) Измерването по ал. 3, т. 5 се извършва
от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска
служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна
по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за
акредитация за съответната област, или да
отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

се извършва при спазване изискванията на
наредбата по чл. 11, т. 5 и изискванията, определени в съответния стандарт.
(5) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 в срок до 10 дни от
подаване на заявлението въз основа на представените документи по ал. 3 и на проверка за
съответствие на стойностите на показателите
за шум, посочени в протокола по ал. 3, т. 5
с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
(6) За издаване на становището по ал. 2 се
заплаща държавна такса в размер, определен
в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
(7) При констатиране на несъответствия с
изискванията на действащото законодателство
и/или непълнота на представените документи
по ал. 3 се дава предписание и се определя
срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и/или за
отстраняване на непълнотите в документите,
който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът
по ал. 5 спира да тече.
(8) В срок до 10 дни от изтичането на
срока по ал. 7 регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума,
излъчван от обекта в рамките на заявеното
работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на
наредбата по чл. 11, т. 5, и съставя протокол.
(9) Регионалната здравна инспекция издава
становището по ал. 2 при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на
измерването по ал. 8 и/или от отстраняване
на непълнотите в документите.
(10) При констатиране на неизпълнение на
предписанието по ал. 7 директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран
отказ за издаване на становището по ал. 2 и
в срок до 7 дни писмено уведомява лицето,
подало заявлението по ал. 3. В този случай
процедурата по издаване на становище по ал. 2
се прекратява, за което писмено се уведомяват
и съответните държавни и общински органи.
(11) Отказът по ал. 10 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
(12) При промяна на обстоятелствата, при
които е издадено становището по ал. 2, се
издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“
§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица
осъществяват контрол:
1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено
ползване, по отношение на излъчвания от
тях шум в околната среда в съответствие със
Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
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2. за спазване изискванията на чл. 16а,
ал. 2 и 3.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии
и съобщенията“;
б) създава се т. 4:
„4. спазване изискванията на чл. 16а, ал. 4.“
2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се
добавя „информационните технологии и съобщенията“.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и за спазване
на забраната по чл. 16а, ал. 5“.
2. В т. 4 накрая се добавя „ал. 1 и 6 и
чл. 16б, ал. 1“.
§ 14. В чл. 26, ал. 2 числото „21“ се заменя
с „22“.
§ 15. В чл. 27, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „и юридическите лица“
се заменят с „лица, юридическите лица и
едноличните търговци“.
2. В т. 2 думата „юридическите“ се заменя
с „физическите лица, юридическите“.
§ 16. В чл. 28, ал. 1 числото „21“ се заменя
с „22“.
§ 17. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) При констатиране на нарушение по чл. 16а, ал. 2 и 3 определените от
министъра на вътрешните работи длъжностни
лица по чл. 19 издават писмено разпореждане
за преустановяване на озвучаването:
1. от съответния обект за производство,
съхраняване и търговия или обект в областта
на услугите, разкрит и разположен в зони и
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и
зони със смесено предназначение, както и в
жилищни сгради с повече от едно жилище и
сгради със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
2. с озвучителни средства, разположени в
открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено
предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
3. от пътното превозно средство – в случаите по чл. 16а, ал. 3.
(2) Разпорежданията по ал. 1 може да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението.“
§ 18. Създава се чл. 28б:
„Чл. 28б. (1) При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните
стойности, определени с наредбата по чл. 11,
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т. 5, от конкретен обект по чл. 16б, ал. 1, регионалната здравна инспекция в срок до три
дни извършва измерване на проникващия шум
в съответните съседни жилищни помещения,
които са в непосредствена близост до обекта
или граничат с него, и съставя констативен
протокол.
(2) Когато при измерването по ал. 1 не се
констатира излъчване на шум над граничните
стойности, определени в наредбата по чл. 11,
т. 5, регионалната здравна инспекция издава
заключение за съответствие в срок до 5 дни
от извършване на измерването.
(3) Когато при измерването по ал. 1 се
констатира излъчване на шум над граничните
стойности, определени в наредбата по чл. 11,
т. 5, регионалната здравна инспекция дава
предписание и определя срок за привеждане
в съответствие с изискванията на наредбата,
който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът
по ал. 2 спира да тече.
(4) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 3 регионалната здравна инспекция
извършва повторно измерване на нивото на
шума, излъчван от обекта, предмет на проверката, и съставя констативен протокол.
(5) Регионалната здравна инспекция издава
заключение за съответствие при изпълнено
предписание по ал. 3 в срок до 5 дни от извършване на повторното измерване по ал. 4.
(6) При констатиране на неизпълнение на
предписанието по ал. 3 директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за
отмяна на издаденото становище по чл. 16б,
ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява
съответното лице по чл. 16б, ал. 1, както и
кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно
предприемане на действия по компетентност.
(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“
§ 19. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни
инспекции“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) При неизпълнение на разпореждането
по чл. 28а, ал. 1, т. 1 дейността на обекта се
спира за срок три дни, като на видно място
се поставя уведомление, че дейността на
обекта е спряна.
(4) При последващо нарушение по чл. 16а,
ал. 2, извършено в срок до една година от
издаване на разпореждането по чл. 28а, ал. 1,
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т. 1, дейността на обекта се спира за срок 14
дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.
(5) Спирането на дейността по ал. 3 и 4
се извършва със заповед за принудителна
административна мярка, издадена от определените от министъра на вътрешните работи
длъжностни лица по чл. 19.“
§ 20. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Заповедите по чл. 31, ал. 2 и 5 може
да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не
спира изпълнението.“
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят
с „200 до 700“.
2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят
с „200 до 700“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „500 до 3000“.
3. В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят
със „700 до 1500“ и думите „2000 до 5000“ се
заменят с „3000 до 7000“.
§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят
с „3000 до 6000“.
2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „5000 до 12 000“.
§ 23. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16а,
ал. 1 – 5 физическите лица се наказват с глоба
от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и
на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000
до 6000 лв., а на юридическите лица и на
едноличните търговци се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“
§ 24. Създава се чл. 34б:
„Чл. 34б. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение
може да се изземват и задържат веществени
доказателства, свързани с установяване на
нарушението по чл. 16а, ал. 2.“
§ 25. В чл. 36 числото „21“ се заменя с „22“.
§ 26. В чл. 37 числото „21“ се заменя с „22“.
§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „в т. ч. механични
и електронни озвучителни средства“.
2. Създават се т. 22 – 25:
„22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в
околната среда, предаван чрез механични и
електронни озвучителни средства и/или чрез
гласово звукоизвличане и пеене.
23. „Обществени мероприятия“ са концерти,
постановки, прожекции, циркови спектакли,
спортни състезания и мероприятия и други
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с подобен характер, изложения, панаири,
церемонии, официални празници или прояви
с официален или възпоменателен характер.
24. „Зони и територии, предназначени за
жилищно строителство, рекреационни зони
и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла
на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
25. „Открита площ“ е незастроената част
от територията, включително частта, върху
която има изградена конструкция без покрив
или поне една ограждаща стена.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. В Закона за събранията, митингите
и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.;
изм., бр. 11 от 1998 г. и бр. 24 от 2010 г.) в
чл. 5 думите „22 до 6 часа“ се заменят с „22,00
до 8,00 ч.“.
§ 29. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон заявленията за работно
време и за промяна на работното време по
чл. 16б, ал. 1 се подават и разглеждат по досегашния ред.
§ 30. Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с
изискванията на този закон в срок до 6 месеца
от влизането му в сила.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 19 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 27 ЮНИ 2019 Г.

за създаване на Национален координационен
център за безопасно движение по пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален координа
ционен център за безопасно движение по
пътищата, наричан по-нататък „центъра“/
„центърът“.
(2) Центърът не е отделно юридическо лице
и е разположен в сграда на Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) Центърът осигурява оперативна
координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за превенция, въвеждане на
временна организация на движението при

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

усложнени пътни и метеорологични условия,
затруднения или блокиране на движението,
реакция при пътнотранспортни произшествия, пожари, бедствия, извънредни ситуации
и аварии на територията на страната, както
и други дейности, касаещи безопасността на
движението.
(2) Центърът функционира в непрекъснат
режим на работа – 24 часа в денонощието,
седем дни в седмицата.
Чл. 3. (1) Центърът осъществява дейността
си чрез координация и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, дирекция „Национална система 112“, Агенция „Пътна инфраструктура“ към министъра на регионалното
развитие и благоустройството, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
(2) Ръководителите на Главна дирекция
„Национална полиция“ и на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните
работи, на Агенция „Пътна инфраструктура“,
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
админист раци я“ и на Държавна агенци я
„Безопасност на движението по пътищата“
определят служители, които да осигуряват
дейността на центъра.
(3) Министерството на вътрешните работи
предоставя на центъра работна станция на
дирекция „Национална система 112“, на която
операторите от центровете за приемане на
спешни повиквания към Единния европейски
номер за спешни повиквания 112 предават постъпилите сигнали, свързани с безопасността
на движението по пътищата.
(4) Служителите по ал. 2 извършват дейността си в центъра в рамките на компетентността на съответната структура по ал. 1, от
която са определени, при спазване на действащото законодателство.
(5) Общото ръководство при координацията
и взаимодействието в центъра се осъществява
от служител на Министерството на вътрешните
работи, определен със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 4. (1) За осигуряване на дейността на
центъра се изгражда комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща
достъп до необходимите информационни ресурси на структурите по чл. 3, ал. 1 съгласно
действащото законодателство.
(2) В центъра може да се интегрира и информация, постъпваща от информационни
системи и системи за видеонаблюдение на
други министерства, ведомства и структури
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на местната власт, както и от организации и
структури извън държавната администрация,
след подписване на споразумение.
Чл. 5. (1) Структурите по чл. 3, ал. 1 осигуряват в техническо отношение обособените
в центъра работни места.
(2) Логистичното осигуряване на центъра
се осъществява от Министерството на вътрешните работи.
Чл. 6. Разходите за осъществяване на дей
ността на центъра са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 7. Дейността и организацията на ра
бот а на центъра се определят с правила,
утвърдени от министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и председателя на Държавна агенция „Без
опасност на движението по пътищата“.
Чл. 8. Центърът осигурява информация на
средствата за масово осведомяване съобразно
правилата за дейността и организацията на
работа на центъра.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните
актове.
§ 2. В 20-дневен срок от влизането в сила
на постановлението ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 2, включени в състава
на Националния координационен център за
безопасно движение по пътищата, определят
със заповед служителите, които ще изпълняват
дейности в центъра.
§ 3. В 20-дневен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на вътрешните работи, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и председателят на Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ утвърждават правила за дейността и
организацията на работа на центъра.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и на председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
§ 5. В 10-дневен срок от утвърждаването на
правилата по чл. 7 ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1 създават необходимата
вътрешна организация с цел осигуряване на
дейността на центъра.
§ 6. В чл. 24 от Устройствения правилник
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272

ВЕСТНИК
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на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато характерът на дейността налага,
работното време се организира на смени. За
служителите, работещи на смени, се установява сумирано изчисляване на работното
време с отчетен период, определен съгласно
чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния служител
и чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „работен ден за“ се добавя „служители на“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „неработещи на смени“.
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 7. В чл. 38 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на
Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с
Постановление № 295 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от
2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от
2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г.,
бр. 88 от 2016 г., бр. 2, 70 и 91 от 2018 г. и
бр. 12 от 2019 г.), се създава ал. 5:
„(5) Когато характерът на дейността налага,
работното време се организира на смени. За
служителите, работещи на смени, се установява сумирано изчисляване на работното
време с отчетен период, определен съгласно
чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния служител
и чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда.“
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Двугодишен застъпващ се работен план
2019 – 2020 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 – 2022 г.
между Правителството на Република България и Фонда за децата на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ)
(Одобрен с Решение № 308 от 27 май 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 30 май 2019 г.)

USD 5 618 714
USD 4 083 214
USD 1 535 500
‐

От 1 януари 2019 до 31 декемри 2020

Период на работния план:
Бюджет

Общ прогнозен бюджет:
Осигурени средства:
Очаквани средства:
Правителство:

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи

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

Ранно детско развитие и публична грижа за децата
Приобщаващо предучилищно и училищно образование
Превенция на насилието над деца, закрила на жертвите и достъп до правосъдие
Партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света
1. До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най‐неравностойно положение, растат в обгрижваща семейна и социална среда за постигане на висок
стандарт на развитие, здраве, учене и цялостно благосъстояние.
2. До 2022 г. момчета и момичета, особено тези в най‐неравностойно положение, посещават училище и се ползват от подобрени приобщаващи, чувствителни
към пола образователни политики и практики.
3. До 2022 г. социалните услуги, системата за закрила на детето и правораздавателната система по‐ефективно предотвратяват насилието, защитават децата
жертви и гарантират достъп до правни средства за защита на децата участници в съдебни производства, включително в хуманитарни ситуации.

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Национална здравна стратегия, Стратегията за намаляване дела
на преждевременно напусналите образователната система (2013‐2020), Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017‐2020
г.), Цели 4 (Образование) и 5 (Борба с бедността и социалното изключване) на Стратегия „Европа 2020“; Цели за устойчиво развитие 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 и 17.

ДЪРЖАВЕН

Отговорен партньор от правителството:

Очакван резултат от програмен
компонент:

Програмни компоненти:

Национални приоритети:

План за действие по програмата за страната 2018 ‐ 2022 г. между Правителството на Република България
и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)

Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2019 ‐ 2020 г.
БЪЛГАРИЯ
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За Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ):
Джейн Муита,
представител на УНИЦЕФ за България

ДЪРЖАВЕН

За Правителството на Република България:
Бисер Петков,
министър на труда и социалната политика
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79
от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г.,
бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от
2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от
2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93
от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54,
66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г.
на ВАС на Република България – бр. 83 от
2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.,
бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 10 се създават ал. 11 – 13:
„(11) При необходимост от промени във
фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП,
БИМ или производителя/вносителя на ФУ,
на въведени в експлоатация и регистрирани
фискални устройства от одобрен тип, производителят извършва промени във версията на
фърмуера и представя в БИМ за функционално
изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера. За изпитването БИМ издава протокол в
срока по ал. 6. Промените във фърмуера се
извършват в 30-дневен срок от уведомяването, когато са инициирани от изпълнителния
директор на НАП или председателя на БИМ.
(12) Въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на коригираната версия на фърмуера
с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава допълнение към
свидетелството за одобрен тип на ФУ, като
в регистъра по ал. 9 към номера на свидетелството за одобрен тип се добавя индекс
(nnn.xx), където n е номер на свидетелството
за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на
версията.
(13) Електронни системи с фискална памет,
в чийто състав е включен фискален принтер
с променена версия на фърмуера, подлежи на
изпитване и одобрение по реда на чл. 10. След
одобряване на ЕСФП производителят формира
нов идентификатор на ЕСФП в съответствие
със специфичните изисквания в приложение
№ 2 и се вписва в паспорта на системата.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 16 и 17:
„16. в случаите на чл. 10, ал. 11 в 14-дневен
срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра по чл. 10, ал. 9 да осигури
обновяването на неговата версия на въведените
в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с
тях; в същия срок да предостави на лицата,
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получили разрешение от БИМ за сервизно
обслужване и ремонт на ФУ, процедура за
обновяване на фърмуера; не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера,
различна от последно вписаната в регистъра
по чл. 10, ал. 9;
17. в случаите на изграден до ФУ отдалечен
достъп да въведе информационна система за
управлението му, която осигурява:
– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или
промяна на системни параметри на въведените
в експлоатация ФУ – за период последните
изтекли 10 години;
– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера
или промяна в системните параметри на ФУ
създаване на нов журнален запис в системния
журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие
и актуалното състояние;
– журналният запис за актуализиране на
версия на фърмуера или промяна в системни
параметри на ФУ да съдържа информация за:
момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над
което е извършено действието; информация за
информационната система на производителя,
извършила действието; IP адрес, от който е
извършено действието;
– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.“
§ 3. В глава втора се създава чл. 15а:
„Чл. 15а. Допуска се изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация
ФУ чрез data SIM карта съгласно приложение
№ 1, раздел IIIб, т. 1, буква „В“, който може
да бъде ползван:
1. от производителя/вносителя на ФУ само
в случаите на:
– актуализиране на версията на фърмуера
на ФУ съгласно чл. 10, ал. 12;
– заявено от лицето по чл. 3 желание да
получава информация от регистрираните от
него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната
памет и от натрупващите регистри на ФУ; в
тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да
подпише декларация за съгласие за получаване
на данните от производителя на ФУ;
– промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на ФУ;
2. от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, само за
извършване на сервизно обслужване на ФУ;
3. от лицето по чл. 3 само в случаите на:
– за явено пред производител/вносител
на ФУ желание да получава информация от
регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в
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структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН,
от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ;
– въвеждане или промяна на потребителски параметри на ФУ, които са допустими за
въвеждане чрез клавиатурата или интерфейса
на ФУ.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1 след думата „експлоатация“ се поставя запетая и се добавя „както и
при извършване на обновяване на версията на
фърмуера“ и се създава изречение второ: „При
промяна на фърмуера на ФУ лицето по чл. 3
задължително отпечатва и прикрепя в паспорта
диагностичен бон, съдържащ информация за
обновената версия на фърмуера на ФУ.“
§ 5. В чл. 19, а л. 2 д у мите „на първа
страница на книгата за дневните финансови
отчети“ се заличават.
§ 6. В чл. 20, ал. 2, изречение второ думите
„книгата за дневните финансови отчети на
страницата за деня на настъпване на събитието“ се заменят с „паспорта на ФУ“.
§ 7. В чл. 22, ал. 6 думите „книгата за
дневните финансови отчети на страницата на
датата на съставяне на протокола“ се заменят
с „паспорта на ФУ“.
§ 8. В чл. 29 ал. 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 2 в генерирания
дневен финансов отчет на лицето по чл. 3 се
съдържа оборотът на всеки доверител.“
§ 9. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 7:
„7. бедствиe по смисъла на Закона за защита при бедствия.“
§ 10. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. При нару шена дистанционна
връзка с НАП при работа с ЕСФП се допуска:
1. удължаване на периода (повече от 24
часа) съгласно приложение № 1, раздел IIIб,
т. 1, буква „м“, след който работата на ФУ
блокира при неуспешно предадени данни за
фискален бон за продажба/сторно операция;
удължаването може да се осъществи от производителя на ЕСФП или лицето, извършващо
сервизно обслужване и ремонт, за период, определен в заповед на министъра на финансите
или оправомощено от него лице; заповедта се
публикува на официалните интернет страници
на Министерството на финансите и НАП;
2. при наличие на бедствие по смисъла на
Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или
оправомощено от него лице работа на обекта
за продажби/зареждане на течни горива в
авариен режим; аварийният режим позволява
ръчно изключване на забраната за самостоятелна работа на средствата за измерване на
разход без връзка с централното регистриращо устройство; показанията на електронните
броячи на средствата за измерване на разход
преди прекъсването и при възстановяването
на връзката се изпращат автоматично в НАП
съгласно специфичните технически изисква-
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ния, описани в приложение № 2, раздел VI; в
случай на нарушаване/премахване на пломби, удостоверяващи извършен метрологичен
контрол, незабавно след възстановяване на
нормалната работа на ЕСФП същите се заменят със сервизни пломби до извършване на
проверка по реда на чл. 16а, ал. 6;
3. в случаите по т. 2 се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не
са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат
чрез издаване на касова бележка от кочан;
при възстановяване на нормалния режим
на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е
длъжно да предаде в НАП документираните
при работа с касови бележки от кочан обороти
при спазване на следния ред:
– издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени
количества течни горива за съответния ден;
– сумарният оборот се отчита в специален
департамент с наименование „Авариен режим
на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен
артикул „горива“;
– издаденият фискален бон за съответния
ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5
на страницата на съответния ден, за който
се отнася.“
§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване,
генерира автоматично пълен дневен финансов
отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа),
през които в устройството са регистрирани
прода жби/сторно или слу жебно въведени
операции, в случай че през последните 24
часа такъв отчет не е отпечатан от лицето
по чл. 3. Лицата по чл. 3, използващи ФУ и
ИАСУТД, нямат задължение да отпечатват
дневен финансов отчет. При продажби на
течни горива във/от обекти, които са изцяло
на самообслужване, дневният финансов отчет
се генерира автоматично и се записва във
фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден
(за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо
ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов
отчет с нулиране и запис във фискалната
памет за всеки ден, през който в ЕСФП са
регистрирани продажби/сторно операции и/
или зареждания на течни горива.“
2. В ал. 5, изречение първо след думите
„по чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „използващо ЕСФП,“ и навсякъде думите „ФУ“
се заменят с „ЕСФП“.
§ 12. В чл. 40, ал. 1, в основния текст след
думите „ал. 5“ се добавя „или в специален
регистър за ползваните касови бележки от
кочан“.
§ 13. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки
месец и година лицето по чл. 3, използващо
ЕСФП, отпечатва съкратен отчет на фискалната памет от всяка ЕСФП в обекта за
съответния период.“
2. В ал. 2 думите „всяко устройство“ се
заменят с „всяка ЕСФП“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. регистъра за касовите бележки от кочан.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и регистъра за
касовите бележки от кочан и кочана с касови
бележки“;
б) в т. 3 думите „и книгите за дневните
финансови отчети“ се заличават.
§ 15. В чл. 49, ал. 1, изречение второ след
думите „отпечатване на“ се добавя „служебен
бон с“, а думите „в дневния финансов отчет
с нулиране“ се заличават.
§ 16. В чл. 50, ал. 6, изречение първо след
думата „техник” се добавя „при необходимост
обновява версията на фърмуера на ФУ до
последната вписана в регистъра по чл. 10,
ал. 9 и“.
§ 17. В чл. 52 се създава ал. 3
„(3) Всяко лице, което извършва сервизно
обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията
на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ
при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова
версия в срок до 45 дни след вписването є.“
§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 21 – 23:
„21. „фърмуер“ е базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава
функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба;
допуска се всяко от устройствата в общата
система да има отделно базово програмно
осигуряване;
22. „отдалечен достъп до ФУ“ е канал за
връзка (APNХ), който е предоставен от мобилните оператори и е с не по-ниска степен
на защита от тази на канала за връзка с НАП
(NAP APN), и се използва само в случаите,
допуснати в наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на ФУ за
приемане/предаване на данни от ФУ от/към
информационна система на производителя/
вносителя; каналът за отдалечен достъп до
ФУ е различен от канала за връзка с НАП;
23. „диагностичен бон“ е документ, съдържащ информация за основните параметри
на фискалното устройство, в това число и
версията на програмното му осигуряване, и
има надпис „СЛУЖЕБЕН БОН“.“
§ 19. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел I:
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а) в т. 1, изречение второ думите „за еднократен запис, осигуряващ невъзможност
за корекция и/или изтриване на фърмуера“
се заличават и се създава изречение трето:
„Инсталирането/промяната на версията на
фърмуера в процесора на ФУ става само чрез
оторизиран достъп, предоставен от производителя/вносителя на ФУ.“;
б) създава се т. 14:
„14. Фискалните устройства трябва да осигуряват възможност за въвеждане и промяна
на системни и потребителски параметри чрез
отдалечения достъп.“
2. В раздел ІІІ, т. 3, буква „б“ след думите
„(Х отчет)“ запетаята и думите „както и“ се
заличават, а след думите „касаещи отчетността
на фискалното устройство“ се добавя „както и
на диагностичен бон и бон, съдържащ данни
за сключения сервизен договор“.
3. В раздел ІІІб, т. 1, буква „д“ след думата
„отпечатване“ се добавя „или генериране“.
§ 20. В приложение № 2, раздел I се правят
следните допълнения:
1. В т. 9 се създава изречение трето: „В
случаите, когато чрез фискалното устройство
се отчитат обороти на доверители, освен буквата на данъчната група отчетът съдържа и
сумата на оборотите по доверители.“
2. В т. 14 след абревиатурата „КЛЕН“ се
поставя запетая и се добавя „от фискалната
памет и от натрупващите регистри“, а накрая
се добавя „или през някой от наличните интерфейси във ФУ (RS, Bluetooth, USB, LAN,
GPRS и др.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. (1) В срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят
за функционално изпитване ФУ с коригирана
версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен
финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за
всеки 24 часа), през който в устройството са
регистрирани продажби/сторно или служебно
въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от
лицето по чл. 3.
(2) До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на
чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 март 2020 г.,
лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва
дневен финансов отчет с нулиране и запис във
фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за
всеки 24 часа), през които в устройството са
регистрирани продажби/сторно или служебно
въведени операции.
§ 22. (1) Лицата, използващи ЕСФП, които
към датата на влизане в сила на тази наредба
не са привели дейността си в съответствие
с изискванията на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
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за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 76 от 2017 г.), Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 26 от 2019 г.), са длъжни да приведат
дейността си в съответствие с тези изисквания
до 31 юли 2019 г.
(2) При условие че към 31 юли 2019 г.
лицата, използващи ЕСФП, имат документ
за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП
от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и
изготвен график за въвеждане в експлоатация
на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти,
и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП
чрез използване на квалифициран електронен
подпис, срокът за привеждане в съответствие
по ал. 1 е 30 септември 2019 г.
(3) За лицата, използващи ЕСФП, които
след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
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(обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80
от 2018 г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.) и до
влизане в сила на тази наредба са регистрирали и отчитали продажбите по реда на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г.,
бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и
64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г.
на ВАС на Република България – бр. 93 от
2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66
и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на
ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.;
бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80
от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.), се смята, че
през този период са спазили изискванията
за регистриране и отчитане на продажбите.
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
5254
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 507
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Дълбок
дол“, разположена в землището на с. Абланица,
община Хаджидимово, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 20 от протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г. разрешавам на
„Райков-2015“ – ЕООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 203802324, със
седалище и адрес на управление: с. Крибул 2951,
област Благоевград, община Сатовча, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площ „Дълбок дол“, разположена в землището
на с. Абланица, община Хаджидимово, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,71 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешение
то и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дълбок дол“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4477090

8547325

2.

4476145

8547305

№

Х (m)

Y (m)

3.

4475810

8547560

4.

4475880

8547655

5.

4476680

8548015

6.

4477120

8547905

7.

4477255

8547660

4959
РАЗРЕШЕНИЕ № 511
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Билото-2“, разположена в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 17 от протокол № 19 от заседанието на
Министерския съвет на 8.05.2019 г. разрешавам
на „АИДАЛЕС 21“ – АД, Хасково – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
126512382, със седалище и адрес на управление – Хасково 6300, ул. Раковски № 6, ет. 2, област
Хасково, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Билото-2“, разположена в землищата на с. Кобилино и с. Черни
рид, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Билото-2“
Координатна система 1970 г.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

№

Х (m)

Y (m)

1.

4529976.0

9463068.0

2.

4529942.0

9463181.0

3.

4529918.0

9463237.0

4.

4529922.0

9463299.0

5.

4529961.0

9463315.0

6.

4529925.8

9463369.9

7.

4529797.7

9463278.2

8.

4529789.5

9463289.7

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Голямата могила“

9.

4529769.3

9463272.8

Координатна система 1970 г.

10.

4529736.6

9463351.0

11.

4529514.0

9463168.0

12.

4529688.0

9462920.8

13.
5008

4529875.0

9463025.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 512
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Голямата могила“, разположена в землището на с. Щипско,
община Вълчи дол, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по точка № 27 от
протокол № 21 от заседанието на Министерския
съвет на 22 май 2019 г. разрешавам на „Девня
трейд“ – ООД, Варна – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 103290570, със
седалище и адрес на управление – Варна 9023,
ул. Атанас Москов № 308, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Голямата могила“,
разположена в землището на с. Щипско, община
Вълчи дол, област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,258 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3

№

X (m)

Y (m)

1.

4702220

9609040

2.

4701645

9609365

3.

4701595

9608740

4.
5009

4701940

9608680

РАЗРЕШЕНИЕ № 513
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Извора“, разположена в землището на с. Черковна, община
Търговище, област Търговище
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. № 24 от протокол № 21 от заседанието на
Министерския съвет на 22 май 2019 г. разрешавам на „Интерпром“ – ООД, София – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 121115366, със седалище и адрес на
управление – София 1309, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски № 130 – 132, сграда „А“, ет. 1, офис 1, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Извора“, разположена в
землището на с. Черковна, община Търговище,
област Търговище, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,275 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
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Министър:
Т. Петкова

4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.

Приложение
към т. 3

Министър:
Т. Петкова

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Извора“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4678303

9530729

2.

4678419

9530632

3.

4678735

9530572

4.

4678888

9530682

5.

4678687

9531297

6.

4678528

9531338

5010
РАЗРЕШЕНИЕ № 514
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Пет
ковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 16 от протокол № 19 от заседанието на
Министерския съвет на 8.05.2019 г. разрешавам
на „САФИР – СС – 2000“ – ЕООД, с. Кобилино – титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 201675981, със седалище и адрес на
управление – с. Кобилино 6593, ул. Трета № 15,
община Ивайловград, област Хасково, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Петковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,17 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Петковото-2“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4530635

9465920

2.

4530600

9466105

3.

4530185

9465960

4.

4530000

9466000

5.

4530000

9465720

6.
5011

4530430

9465720

РАЗРЕШЕНИЕ № 515
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бабица“,
разположена в землището на с. Бабица, община
Брезник, област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по точка № 26 от протокол № 9 от заседанието
на Министерския съвет на 27 февруари 2019 г.
разрешавам на „Трейс рисорсиз“ – ЕООД, Софи я – тит ул яр на разрешението, дру жество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 175085154, със седалище и адрес
на управление – София 1680, бул. България № 102,
Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бабица“,
разположена в землището на с. Бабица, община
Брезник, област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,50 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бабица“

ВЕСТНИК
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2. Размерът на площта е 0,60 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

№

X (m)

Y (m)

Приложение
към т. 3
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Плачков рид“

1.

4606801

8467027

Координатна система 1970 г.

2.

4607212

8467257

3.

4606962

8467566

4.

4606672

8468008

5.

4606399

8467834

6.

4606188

8467637

7.

4606428

8467433

8.

4606534

8467108

Координатна система 1970 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ № 516
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Плачков рид“,
разположена в землището на с. Питово, община
Нова Загора, област Сливен
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства
и протоколно решение по точка № 24 от протокол № 20 от заседанието на Министерския
съвет на 15 май 2019 г., разрешавам на „Хай
Мед Тех“ – ЕООД, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 200490976, със
седалище и адрес на управление – София, район
„Триадица“, ул. Костенски водопад № 47А, ап. 9,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Плачков рид“, разположена в землището на
с. Питово, община Нова Загора, област Сливен,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.

№

X (m)

Y (m)

1.

4634341.8

9477300.2

2.

4633832.8

9478386.8

3.

4633373.4

9478234.7

4.
5013

4634015.7

9476967.9

РАЗРЕШЕНИЕ № 517
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Пътя“,
разположена в землището на с. Камено поле,
община Роман, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 63 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие
и за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
протоколно решение по т. 21 от протокол № 20
от заседанието на Министерския съвет на 15 май
2019 г. разрешавам на „Булнед АМД“ – ЕООД,
Враца, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 106603593, със седалище
и адрес на управление – Враца, бул. Христо Ботев № 20, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Пътя“, разположена
в землището на с. Камено поле, община Роман,
област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
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2. Размерът на площта е 2,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Пътя“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4698000

8552000

2.

4698500

8552000

3.

4698000

8554500

4.
5014

4696500

8553500

РАЗРЕШЕНИЕ № 518
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в п лощ „Елица“,
разположена в землището на гр. Червен бряг,
община Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземни богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 25 от
протокол № 20 от заседанието на Министерския
съвет на 15 май 2019 г. разрешавам на „Скамат“ – ООД, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 114658600, със седалище и адрес
на управление – ул. Стефан Караджа № 4, вх. А,
ап. 4, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област
Плевен, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богат-
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ства, в площ „Елица“, разположена в землището
на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област
Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,97 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Елица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4704000.0

8570220.0

2.

4704000.0

8570500.0

3.

4703500.0

8570500.0

4.

4702500.0

8571000.0

5.

4702500.0

8570520.0

6.

4703500.0

8569500.0

7.

4703641.1

8569847.0

8.

4703646.8

8570013.2

9.

4703680.6

8570112.7

10.
5015

4703841.5

8570227.5

РАЗРЕШЕНИЕ № 519
от 13 юни 2019 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – ин д ус триа лни минера ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Раюв камък“, разположена в землищата на с. Тодювци,
с. Буйновци и гр. Елена, община Елена, област
Велико Търново
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, § 63 от
ПЗР на Закона за изменение на Закона за забрана
на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
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(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по
т. 14 от протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 8 май 2019 г. разрешавам на
„Каолин“ – ЕАД, гр. Сеново, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 827182866,
със седалище и адрес на управление: гр. Сеново,
област Русе, община Ветово, ул. Дъбрава № 8, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Раюв камък“, разположена в землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, община Елена,
област Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 13,46 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешение
то и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

ВЕСТНИК
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нието, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 119001918,
със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
ул. Самуиловско шосе, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Струдин“, разположена в
землището на с. Струпец, община Сливен, област
Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,391 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Струдин“
Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Раюв камък“
Координатна система 1970 г.

№

Х (m)

Y (m)

1.

4656134

9474950

2.

4656269

9475053

3.

4656085

9475124

№
1.
2.
3.
4.
4961

4.

4656068

9475319

5.

4655881

9475293

6.

4655876

9475257

7.

4655755

9475411

8.

4655668

9475457

9.

4655632

9475491

10.

4655581

9475591

X (m)
4649832.6
4649839.1
4646384.5
4646384.5

Y (m)
9470820.6
9474708.6
9474754.9
9470831.1

РАЗРЕШЕНИЕ № 520
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Струдин“,
разположена в землището на с. Струпец, община
Сливен, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 15 от протокол № 19 от заседанието на
Министерския съвет на 8 май 2019 г. разрешавам
на „Динас“ – АД, Сливен – титуляр на разреше-

11.

4655667

9475618

12.

4655664

9475672

13.

4655567

9475662

14.

4655558

9475721

15.

4655533

9475715

16.

4655518

9475854

17.

4655229

9475950

18.

4655156

9475946

19.

4655087

9475982
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№

Х (m)

Y (m)

20.

4654980

9475999

21.

4654995

9475834

22.

4655045

9475830

23.

4655084

9475808

24.

4655136

9475765

25.

4655183

9475752

26.

4655228

9475715

27.

4655407

9475480

28.

4655528

9475357

29.

4655550

9475302

30.

4655536

9475225

31.

4655600

9475161

32.

4655647

9475060

33.

4655702

9474979

34.

4655739

9474942

35.

4655867

9474960

36.

4655942

9474988

37.

4655982

9475009

38.

4656000

9475004

39.
4960

4656027

9474977

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-212
от 10 май 2019 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ във
връзка с одобрен протокол № 1 от 9.01.2019 г. по
чл. 26, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, одобрен от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, с
който е констатирана допусната явна фактическа
грешка в резултат от неправилното отразяване на
землищната граница в картата на възстановената
собственост за землището на с. Комарево, община
Долна Митрополия, област Плевен, нареждам:
1. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището
на с. Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен, за имоти с № 202042, 202044, 203002,
203030 и 203072 с площ за преработка 2,466 дка.
2. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, и нача л н и ка на Общ и нска сл у жба по
земеделие – Долна Митрополия, за сведение и
изпълнение.
Министър:
Р. Порожанов
4947
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ЗАПОВЕД № РД-49-142
от 12 юни 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите
(ПЗРЗГ), одобрен доклад с № 13-322 от 29.05.2019 г.
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите и заявление, постъпило в Изпълнителната агенция по горите с рег. индекс
ИАГ-18021/20.09.2018 г., нареждам:
1. Заличавам поземлен имот с № по ред 677 от
„Подробен списък на всички имоти от държавния
горски фонд, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени
замени по реда на чл. 15б от Закона за горите
през периода 2003 – 2009 г., както и на имотите,
на които е променено предназначението преди
влизане в сила на мораториума върху промяната
на предназначението им“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 58 от 2011 г., на основание § 3,
ал. 4 от ПЗРЗГ, представляващ поземлен имот
с идентификатор 67800.30.30 в землището на
гр. Созопол с площ 20,281 дка.
Мотиви: В Изпълнителната агенция по горите е постъпило заявление с рег. индекс ИАГ18021/20.09.2018 г. от „Бултравел“ – ООД, София,
за заличаване на поземлен имот с идентификатор
67800.30.30 в землището на гр. Созопол от списъка по § 3, ал. 4 от ПЗРЗГ (ДВ, бр. 58 от 2011 г.).
Съгласно § 3, ал. 4 от ПЗРЗГ министърът
на земеделието, храните и горите обнародва в
„Държавен вестник“ списък на имотите, които са
били предмет на замяна, извършена до деня на
обнародване на този закон в „Държавен вестник“.
Обнародването на списъка с имотите е във връзка
с § 3, ал. 1 от ПЗРЗГ, съгласно който не подлежат
на промяна на предназначението по реда на този
закон и не може да бъде извършвано строителство
в поземлени имоти в горски територии, които
физически и юридически лица или общини са
придобили от държавата в резултат на замени,
извършени до деня на обнародването на закона
в „Държавен вестник“.
Имотът, за който е подадено искането за
заличаване от списъка по § 3, ал. 4 от ПЗРЗГ, е
бил предмет на договор за замяна на недвижим
имот от 26.01.2009 г., сключен между Държавната
агенция по горите и „Лазтурс“ – ЕООД, Трявна.
При опит за отразяване на извършената промяна
на собствеността в Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър е установено, че като собственик
на имота е вписана фирма „Бултравел“ – ЕООД,
София. Във връзка с посоченото е образувано съдебно производство по иск на „Лазтурс“ – ЕООД,
Трявна, за обезщетение за неизпълнената част
от задължението по договора. С влязло в сила
Решение № 456 от 7.11.2016 г., постановено по т.д.
№ 48/2014 г. по описа на Окръжния съд – Бургас,
потвърдено с Решение № 42 от 18.04.2017 г. на
Апелативния съд – Бургас, по въззивно т.д. № 80
от 2017 г. Изпълнителната агенция по горите е
осъдена да заплати обезщетение на ищеца за частично неизпълнение на договора. В мотивите на
решението е посочен като безспорен фактът, че
към датата на сключване на договора за замяна
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поземлен имот с идентификатор 67800.30.30 в
землището на община Созопол е принадлежал
на трето лице, различно от страните по договора.
С Решение № 1196 от 25.06.2007 г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи
от горския фонд в землището на гр. Созопол по
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ)
на Общинската служба по земеделие и гори в
гр. Созопол е възстановен на наследниците на
Никола Атанасов Янакиев в нови реални граници имот № 030004 по картата на възстановената
собственост с площ 22,700 дка, в местността Герени. След влизане в сила на кадастралната карта
посоченият имот е с идентификатор 67800.30.30.
От страна на „Бултравел“ – ООД, София, са
представени копие на нотариален акт № 185,
том 36, дело № 9084 от 4.09.2007 г., вписан в
Службата по вписвания – Бургас, удостоверяващ
прехвърлянето правото на собственост върху поземления имот от наследниците на Никола Атанасов Янакиев на „Бултравел“ – ЕООД, София, и
копие от кадастралната карта с данни от КРНИ
за поземлен имот с идентификатор 67800.30.30.
Към момента на сключване на договора за
замяна на 26.01.2009 г. между Държавната агенция
по горите и „Лазтурс“ – ЕООД, Трявна, поземлен
имот с идентификатор 67800.30.30 в землището на
гр. Созопол е собственост на „Бултравел“ – ЕООД,
а не на държавата, поради което договорът за
замяна не е породил своето правно действие по
прехвърляне правото на собственост върху имота.
С оглед гореизложеното искането на „Бултравел“ – ООД, София, за заличаване на поземлен
имот с идентификатор 67800.30.30 в землището
на гр. Созопол от списъка по § 3, ал. 4 от ПЗРЗГ
(ДВ, бр. 58 от 2011 г.) се явява основателно.
2. Настоящата заповед да се връчи на „Бултравел“ – ООД, София, на дирекция „Търговски
дружества и държавни предприятия“ в Министерството на земеделието, храните и горите и на
Изпълнителната агенция по горите за сведение.
Министър:
Д. Танева
5087

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-127
от 25 юни 2019 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
технологични връзки и съоръжения за свързване
на съществуващата и новоизгражданата газопреносна инфраструктура, заявление вх. № АУ14-8 от
28.05.2019 г. и писмо вх. № АУ14-8/1 от 14.06.2019 г.
от Владимир Малинов, изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „а“ и „б“
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ; Решение
№ 312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет за
определяне на обект „Разширение на газопренос-
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ната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“ за национален
обект и за обект с национално значение; Заповед
№ РД-02-15-56 от 11.03.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна
част“, части, както следва: част Б1: „Станция за
очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел
(КВ) „Златина“ на територията на с. Златина,
община Провадия, област Варна; част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“
на територията на с. Брестак, община Вълчи дол,
област Варна; част Б3: „Технологични връзки
при КС „Полски Сеновец“ на територията на
с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, разгласена по реда на
чл. 124б от ЗУТ от Община Полски Тръмбеш,
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП по реда на чл. 128 от ЗУТ с обявление
в „Държавен вестник“, бр. 30 от 2019 г., доказателства за извършено обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ; съгласувателни писма и становища
на заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества: Решение
№ 3-ПР/2019 г. на министъра на околната среда
и водите за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействие върху околната среда; здравно заключение изх. № РД-259-5
от 29.01.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Велико Търново; писмо изх. № 33-HH-540
от 17.05.2019 г. на Министерството на културата;
писмо рег. № 812100-2824, екз. 2, от 20.02.2019 г.
на Министерството на вътрешните работи; писмо рег. № 11-00-11 от 22.02.2019 г. на Министерството на отбраната; писмо рег. № 128200-105 от
4.02.2019 г. на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Велико Търново; писмо изх. № 9 от 8.02.2019 г. на
„Геозащита“ – ЕООД, клон Плевен; писмо рег.
№ 53-00-144 от 21.01.2019 г. и протокол на Областното пътно управление – Велико Търново; писмо
изх. № ЖИ-3021 от 24.01.2019 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № АД-53-707-3#5 от 30.01.2019 г. на
„Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-103#7/28.01.2019 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № К-EDN-965 от 11.01.2019 г. на
„Електроразпределение Север“ – АД; решение
по протокол № УТАТУ-01-02-31 от 13.06.2019 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“,
част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски
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Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново,
съгласно приетите и одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд (АС) – Велико Търново, за имотите, попадащи в района на
действие на АС – Велико Търново, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
5158

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № 0023-2514
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. 36, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания
утвърждавам Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност на хората с увреждания и
приложенията към нея:
– Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от Агенцията за хората с
увреждания по Методиката за финансиране на
проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
(приложение № 1);
– Бюджет на проектното предложение (приложение № 2);
– Бюджет на проектното предложение (приложение № 3);
– Таблица за оценка на административното
съответствие (приложение № 4);
– Декларация (приложение № 5);
– Европейски формат на автобиография (приложение № 6);
– Декларация (приложение № 7).
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 проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на
хората с увреждания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази Методика има за цел:
1. да се изгради цялостна система за провеждане на конкурси от Агенцията за хората с
увреждания (АХУ) за финансиране на проекти
на лица с трайни увреждания за започване и
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развитие на самостоятелна стопанска дейност
съгласно разпоредбите на чл. 36 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания;
2. да се утвърди последователна и детайлизирана процедура за оценяване на целесъобразност та и качеството на представените
конкурсни предложения, чиято реализация е
предпоставка за осигуряване на трудови доходи
на кандидатстващите лица с трайно намалена
работоспособност.
Чл. 2. (1) С проект по тази Методика могат
да кандидатстват физически лица с трайни увреждания1. Ако лицата са в трудови/служебни
правоотношения, след класиране на представеното
от тях конкурсно предложение е необходимо да
декларират, че ще извършват трудова дейност
единствено във връзка с неговото изпълнение.
(2) В решението на ТЕЛК/НЕЛК на кандидатстващото лице не трябва да има противопоказни
условия за упражняване на дейностите, които се
предвижда да бъдат извършвани по чл. 7, ал. 3
след реализация на проект.
Чл. 3. Реализацията на проекта задължително
включва като самостоятелен етап учредяването
на стопанско предприятие, като физическото
лице избира самό подходящата за него юридическа форма – едноличен търговец или еднолично
дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.
Чл. 4. (1) При стартиране на дейностите по
проекта кандидатът задължително трябва да
докаже, че има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на
начинанието. Като доказателство се прилагат
подходящи документи, издадени от лицензирани
образователни и обучителни институции – дип
ломи, удостоверения, сертификати и др., както
и документи, удостоверяващи правото да се осъществява дейност, подлежаща на регистрационен,
разрешителен или лицензионен режим.
(2) Уменията, квалификацията и опитът на
кандидата се описват в саморъчно подписана
от него автобиография, която се прилага към
конкурсните документи.
(3) Когато кандидатът се нуждае от придобиване на нови умения или от повишаване на
квалификацията си във връзка с извършване на
предвидени в конкурсното предложение дейности,
той може да планира участието си в обучителен
курс по чл. 19, ал. 2. Полученият документ, доказващ успешното завършване на обучителния
курс, има доказателствената роля по ал. 1, ако
е издаден от лицензиран образователен орган.
Чл. 5. (1) Физическото лице – собственик
на едноличното предприятие, е задължено след
извършване на предвидените основни дейности
активно да работи в него и в негов интерес.
1
Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗХУ „Хора с трайни увреждания“ са лица
с трайна физическа, психическа, интелектуална и
сетивна недостатъчност, която при взаимодействие
с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие
в обществения живот, и на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто.
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(2) Не се допуска едноличният собственик с
трайни увреждания да прехвърля управлението
на своето предприятие на друго лице, в т.ч. и на
представители от своето семейство, под каквато
и да е форма (устно, чрез генерално пълномощно
или по друг начин). Това ограничение е в сила
до изтичане на срока по чл. 7, ал. 3.
(3) При установяване на формално управление на предприятието от страна на едноличния
собственик след сключване с АХУ на договора
за финансиране, в т.ч. по време на изпълнението
на инвестиционния проект и в срока по чл. 7,
ал. 3, договорът с предприятието се прекратява,
а полученото финансиране се възстановява на
АХУ заедно със законната лихва.
Чл. 6. (1) Едноличният собственик осигурява
своите доходи от функциониране на собственото
си предприятие в изпълнение на задълженията си
по чл. 5, ал. 1 чрез самостоятелно извършване на
основната(ите) дейност(и), записана(и) в Търговския регистър при учредяване на предприятието.
(2) За нуждите на извършваната стопанска
дейност едноличният собственик може да наема
и други лица за осъществяване само на спомагателни, неуправленски, неопределящи профила на
дейност на предприятието видове работи.
(3) Когато се предлага наемане на допълнителен персонал, задължително се прави оценка на
преимущественото участие на едноличния собственик при извършване на основните дейности
на предприятието. Като минимално доказателство
за преимущественото участие на собственика се
използва размерът на възнаграждението, което се
определя в бюджета и не може да бъде по-малко
от възнаграждението на целия нает персонал, определено при съществуващите нормални условия
за заплащане на труда в страната.
(4) В изпълнение на условията по предходната
алинея едноличният собственик с трайни увреждания не може да наема допълнителен персонал
за изпълнение на управленски функции и на
дейности, които биха поставили развитието на
предприятието в зависимост от волята на наетото
лице. Това ограничение е в сила до изтичане на
срока по чл. 7, ал. 3.
(5) Не се разрешава наемането на персонал,
който да върши цялата дейност, записана в Търговския регистър, като за едноличния собственик
се запазва само функцията на управляващ.
Чл. 7. (1) Дейностите, които се изпълняват в
рамките на конкурсното предложение, се делят
на две групи.
(2) Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване
подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност. Продължителността на
същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.
(3) Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след
приключване на инвестиционните дейности.
Продължителността им не може да бъде по-малка
от 36 месеца.
(4) С реализацията на дейностите от първа
група се подготвя извършването на дейностите от
втора група. Изпълнението на инвестиционните
дейности не може да носи печалба (доход) за
предприятието. Предприятието трябва да полу-
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чава печалба при изпълнение на дейностите от
втора група, което е предпоставка за неговата
ефективност и ефикасност.
(5) Когато поради обективни причини се наложи временно прекратяване на дейностите от
първа и втора група, регламентираният срок се
увеличава с периода на временното прекратяване.
Чл. 8. (1) Всеки кандидат може да участва в
обявения конкурсен кръг само с едно предложение.
(2) С проектно предложение, което не е
класирано в един конкурсен кръг, може да се
кандидатства само още веднъж: през годината
на първото кандидатстване или през следващата
година. За целта то трябва да се преработи в съответствие с нормативните разпоредби, като се
отчетат и бележките на оценителната комисия.
(3) Физически лица с трайни увреждания, които
са били финансирани за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от Агенцията
за хората с увреждания, нямат право на повторно
кандидатстване.
Чл. 9. 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 допуска до участие.
Чл. 10. (1) Допускат се до участие в конкурс
кандидати, отговарящи на следните условия:
1. чиито предложения съдържат попълнен
формуляр и/или бюджет;
2. чиито предложения съдържат изискуеми
доказателствени документи по чл. 37;
3. чиито предложения не попадат в обхвата
на чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на
Европейската комисия;
4. не са ползвали преференции по чл. 49 от
Закона за насърчаване на заетостта;
5. нямат изискуеми публични задължения
към държавата или общините, установени с акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
6. не са получили средства от други източници
за финансиране на същите допустими разходи и
за същата цел.
(2) От участие в конкурса се отстраняват лица
с трайни увреждания:
1. които имат учредено еднолично предприятие,
независимо дали е действащо, или недействащо;
2. които участват като съдружници в други
търговски дружества;
3. чиито предложения имат за цел получаването
на доходи от отдаване под наем на придобитото
по инвестиционния проект имущество;
4. чиито предложения имат за цел развитието
на хазартни игри;
5. чиито предложения имат за цел покупка на
земя и трайни насаждения.
(3) Неналичието на обстоятелства по ал. 2,
т. 1 и 2 се удостоверяват с писмена декларация.
Раздел II
Предназначение на отпусканите средства за
финансиране на конкурсните проекти
Чл. 11. Средства за финансиране на конкурсни
предложения се отпускат на лицата по чл. 2 само
след представяне на цялостно разработен проект
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и получена оценка в съответствие с разпоредбите
на раздел III на настоящата Методика.
Чл. 12. Размерът на исканото финансиране за
конкурсното предложение не може да превишава
сумата от 20 000 лв.
Чл. 13. Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенцията за
хората с увреждания (АХУ) за покриване само на
еднократни допустими разходи, които се отнасят
до инвестиционните дейности от първа група.
Чл. 14. (1) Еднократните допустими разходи
се групират по компоненти, които са:
1. компонент 1 – разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;
2. компонент 2 – разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
3. компонент 3 – средства за придобиване на
оборудване;
4. компонент 4 – средства за начален оборотен
капитал;
5. компонент 5 – разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс.
(2) Не са еднократни (инвестиционни) разходи
разходите за: реклама, наеми за ползване на помещения и/или оборудване, транспортни разходи,
възнаграждения и осигуровки, в т.ч. и за лицата,
които се занимават с реализацията на инвестиционните дейности, командировки, застраховки,
погасявания на задължения към доставчици по
други проекти, лихви, такси за обслужване на
банкови сметки и всякакви други разходи, които
имат характер на текущи разходи и се отнасят
към разходите за дейностите от втора група.
Чл. 15. (1) Със средствата по компонент 1
се покриват разходите за учредяване на ново
предприятие, които включват такса, свързана с
регистрацията в Търговския регистър.
(2) Отпусканите средства не покриват вноската,
дължима при учредяване на еднолично дружество
с ограничена отговорност съгласно Търговския
закон, както и хонорарите за адвокати.
(3) Изработването на печат с наименованието
на предприятието не се счита за разход, свързан
с учредяване на предприятието.
Чл. 16. (1) Със средствата по компонент 2
се покриват разходи за строително-монтажни
работи, които не може да превишават 20 % от
исканите средства.
(2) Необходимостта от извършване на строително-монтажни работи подробно се обосновава
във формуляра, като се описва съществуващото
положение на помещението, в което ще се изпълняват дейностите от втора група, преди ремонта
и след него. Предвидените строително-монтажни
работи трябва да отговарят на потребностите
от създаване на работна среда за упражняване
на безопасен и здравословен труд при спазване
на разпоредбите на нормативните документи,
регламентиращи изискванията за достъпна среда и изискванията за безопасни и здравословни
условия на труд на работните места.
(3) Средствата за СМР се отпускат на кандидати, които са собственици на помещенията
(постройката), където ще се извършват дейностите
от втора група.
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(4) Ако кандидатът не е собственик, той
представя предварителен договор със собственика на недвижимия имот с продължителност
на ползването на имота не по-малка от срока по
чл. 7, ал. 3 и писмено съгласие от собственика за
извършване на предвидените СМР. За изплащане
на средствата за строително-монтажни работи
след утвърждаване на конкурсното предложение
в АХУ се представя подписан договор между
едноличното предприятие и собственика на
недвижимия имот, в който се посочва начинът
на признаване (възстановяване) на разходите за
ремонт от страна на собственика на имота.
(5) Когато помещенията (постройката), за
които се предвижда извършването на строително-монтажни работи, се предоставят за ползване
от свързано с кандидата лице, се прилагат разпоредбите на ал. 4.
(6) Ако по време на извършване на дейностите
от първа и втора група бенефициентът пожелае да
извърши строително-монтажни работи, които не
са включени в проекта, или смени използваното
помещение, където са извършени строителномонтажните работи, и ако в новото помещение
е наложително да се извършат, дейностите са за
собствена сметка.
Чл. 17. (1) Със средствата по компонент 3
може да се придобие оборудване и обзавеждане
за разкриване на работно място за кандидатстващото лице с трайни увреждания.
(2) Във формуляра за кандидатстване се прави
пълно описание на оборудването и обзавеждането, като се обвързва с конкретното изпълнение
на дадена дейност от втора група. То трябва да
компенсира намалената работоспособност на
кандидатстващото лице с трайни увреждания
само във връзка с изпълняване на предвидените
дейности. Оборудване и обзавеждане, които са
предназначени да подпомагат кандидатстващото
лице с трайни увреждания извън неговите трудови
ангажименти, не се финансират.
(3) Придобиваното оборудване и обзавеждане
трябва да бъдат нови. Когато кандидатът предвижда придобиване на активи втора употреба,
той задължително обосновава във формуляра
причините, налагащи тяхното придобиване, като
мотивира своя избор с подходящи аргументи.
(4) Кандидатът, получил финансиране, възстановява на АХУ използваните средства, когато
закупи активи втора употреба, без да е заложил
и обосновал това в предложението си.
(5) Със средствата по този компонент може
да се придобие автомобил само когато той представлява неразделна част от работното място
на кандидата с трайни увреждания, както е в
случая с извършването на превози по занятие.
Необходимостта от придобиване на автомобил
се обосновава във формуляра, в който специално се аргументира връзката на автомобила с
разкриването и оборудването на работно място
за кандидатстващото лице с трайни увреждания.
Когато се предвижда придобиването на автомобил, кандидатът е задължен да представи и
свидетелство за управление на МПС, издадено
по надлежния ред.
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(6) Не се финансира придобиването на автомобили и други транспортни средства, които се
използват за спомагателна дейност по придвижване на лицето с трайни увреждания, управител
на едноличното предприятие.
Чл. 18. (1) Средствата по компонент 4 за
осигуряване на стартов оборотен капитал за
придобиване на материални запаси (материали
и/или стоки) не може да превишават 15 % от
исканите средства.
(2) Кандидатът задължително представя в
конкурсното предложение спецификация на материалните запаси (материалите за производствени
нужди, стоките за търговска дейност т.н.), които
предстои да се придобият.
Чл. 19. (1) Финансовите средства по компонент
5 не може да бъдат повече от 8 % от исканото
финансиране.
(2) Средствата по ал. 1 се използват за покриване на таксата за участие в краткосрочен
квалификационен курс, имащ пряко отношение
към ефективното и професионално извършване
на дейностите от втора група.
Чл. 20. Средствата за реализация на проектните предложения се отпускат само при наличието
на достатъчни писмено формулирани аргументи
и доказателства, че с тяхна помощ се генерира
устойчива печалба при осъществяване на дейностите от втора група.
Раздел III
Процедура на оценяване, класиране и финансиране на конкурсните предложения
Чл. 21. Кандидатите представят за оценка в
АХУ конкурсни предложения, съдържащи попълнен формуляр (приложение № 1), бюджет за
дейностите от първа група (приложение № 2),
бюджет за дейностите от втора група (приложение
№ 3), документи и декларации.
Чл. 22. (1) Конкурсните предложения се оценяват от комисия, определена със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията за хората
с увреждания.
(2) Комисията разглежда получените конкурсни
предложения и ги оценява по посочените в чл. 23
критерии за оценка, като за всеки показател се
дават точки, определени в таблицата по чл. 24.
(3) Конкурсните предложения се подреждат
по низходящ ред в съответствие с получения
среден брой точки, определен въз основа на общите оценки за дадено предложение на всички
членове на комисията.
Чл. 23. Специфичните показатели за оценка
на конкурсните предложения са следните:
1. 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; не са допуснати вът
решни противоречия, необосновани повторения и
технически грешки, изкривяващи съдържанието
на предложението;
2. обективност и обоснованост на предложението – предложението дава ясна представа за
целите и намеренията на кандидата във връзка
с реализирането на инвестиционния проект и
устойчивото развитие на печеливш самостоятелен
бизнес в течение най-малкото на 36 месеца; то
се основава на съвкупност от обективни данни,
характеризиращи конкретната пазарна ситуация,
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в която ще се изпълнява, на производственотехнологичните реалности, които трябва да
се имат предвид при започване и развитие на
самостоятелния бизнес, на управленските, квалификационните и професионалните умения на
собственика да развива ефективно собствения
си бизнес; 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 предприети подходящи превантивни мерки
за тяхното избягване;
3. реалистичност на очакваните резултати –
очакваните резултати от дейностите от първа
група са точно формулирани, еднозначно са определени, количествено са измерими, обвързани са
с конкретни срокове и са постижими в рамките
на инвестиционния период;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
отделно тези от първа група и тези от втора група, които предстои да се извършат във връзка с
реализацията на инвестиционния проект и през
слединвестиционния етап, като за всяка дейност
са определени необходимите за изпълнението
є конкретни разходи, а за дейностите от втора
група са определени и получаваните приходи;
размерът на разходите за дейностите от първа
група се основава и гарантира от оферта, специално избрана измежду най-малко три актуални
конкурентни оферти на доставчици на активи и
услуги, от специализирани справочници и/или
други източници на релевантна информация,
като изборът є е обоснован; при определяне на
разходите и приходите за дейностите от втора
група са използвани обичайните за дадената
дейност стандартни показатели, нормативи и
норми, обективни разчетни величини, като в тези
случаи, където това е необходимо, са посочени
собствени отчетни и статистически данни или
данни от външни независими източници;
5. точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета – изготвеният бюджет в максимална степен точно и ясно отразява планираните
еднократни разходи, свързани с извършване на
предвидените в инвестиционния проект дейности
от първа група, които трябва да съответстват
по размер и структура на утвърдените лимити;
текущите приходи и разходи ясно и еднозначно
разкриват намеренията на кандидата и перспективите в развитието на едноличното предприятие
на лицето с трайни увреждания, като отразяват в
пълен мащаб конкретните операции, мероприятия
и дейности от втора група, които е предвидено
да бъдат изпълнени през първите 12 месеца от
дейностите по втора група;
6. устойчивост на дейностите от втора група – предложението съдържа аргументирани
основания и доказателства, че кандидатът ще
може да осигури своята трудова заетост за целия
период от минимум 36 месеца, произтичащи от
реалистичната оценка на пазарните перспективи, изградения капацитет и възможностите за
последващо финансиране.
Чл. 24. (1) При определяне на точките по
специфични показатели се попълва следната
таблица, в която за всеки специфичен показател
е утвърден коефициент за тежест:
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Специфичен показател
А

ВЕСТНИК

Петстепенна
Прискала за оценка съдени
(точки)
точки
1

2

БРОЙ 52
Коефициент за
тежест
3

1. Точност и пълнота на формуляра

мин. 0;
макс. 4

4

2. Обек тивност и обоснованост на
предложението

мин. 0;
макс. 4

5

3. Реалистичност на очакваните резултати

мин. 0;
макс. 4

2

4. Пълнота и изчерпателност на дейностите

мин. 0;
макс. 4

5

5. Точност, обективност, нагледност и
прозрачност на бюджета

мин. 0;
макс. 4

3

6. Устойчивост на дейностите от втора
група

мин. 0;
макс. 4

4

Обща оценка

Х

Х

Обща
Обосновка
оценка
на присъде(к. 2 * к. 3) ните точки
4

5

Х

(2) Всеки член на комисията по чл. 22 присъжда точки по всеки специфичен показател в колона 2
от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на конкретния брой точки:
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.

(3) Всеки член на експертната комисия обос
новава присъдените от него точки по ал. 2. Обосновката се представя в колона 5 на таблицата
по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона
4 като сума от произведенията на присъдените
точки и коефициента за тежест. Максималният
брой точки, който може да се присъди на едно
конкурсно предложение, е 92 точки.
Чл. 25. На финансиране със средства от АХУ
подлежат само предложения, които са събрали
55 и повече от 55 точки.
Чл. 26. (1) Определените за разпределяне финансови средства се отпускат последователно на
класираните конкурсни предложения.
(2) Когато две и повече предложения получат еднакъв брой точки и едно от тях не може
да получи финансиране или може да получи

непълно финансиране, при подреждането им в
окончателното класиране предимство се дава
на кандидатите с по-висока степен на намалена
работоспособност, а при равенство в процент
намалена работоспособност – на кандидатите
от общини с по-висок процент на безработица.
Чл. 27. Финансовите средства за класирано конкурсно предложение се отпускат само
на еднолични предприятия на лица с трайни
увреждания след сключване на договор с АХУ.
Класираният за финансиране кандидат трябва да
учреди ЕТ/ЕООД, като разходите по учредяване
се поемат от него. Изразходваните средства се
възстановяват след сключване на договора за
финансиране.
Чл. 28. Агенцията за хората с увреждания
отпуска договорените с кандидата финансови
средства на учреденото от него предприятие на
части в зависимост от фазите на проекта, които
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предстои да се реализират. Конкретната сума и
траншовете за финансиране се уточняват в договора, като се има предвид следното:
1. средствата по компонент 1 се възстановяват
от АХУ при представяне на документ за платена
държавна такса за регистрация на предприятието
в Търговския регистър в съответствие с изискванията на чл. 15;
2. средствата по компонент 2 за покриване
на разходи за строително-монтажни работи се
предоставят на два транша:
а) 50 % от предвидените средства се превеждат
на бенефициента авансово след представяне на
договор за извършване на строително-монтажни
работи или други документи, регламентирани в
договора за финансиране;
б) 50 % се възстановяват на бенефициента след
приключване на строително-монтажните работи
и извършена проверка на място на реализация,
констативен протокол без забележки, подписан
от бенефициента и проверяващия инспектор
от Агенцията за хората с увреждания; когато
в констативния протокол бъдат регистрирани
несъответствия по изпълнение на строителномонтажните работи, се дават предписания с
фиксиран срок за отстраняване, като се спира
по-нататъшното финансиране; след представяне
на доказателствени документи, регламентирани в
договора за финансиране, размерът на средствата
се възстановява до направения разход;
3. средствата за придобиване на дълготрайни материални и/или нематериални активи по
компонент 3 се предоставят след усвояване на
средствата по компонент 2, както следва:
а) 30 % от утвърденото финансиране по компонент 3 се изплаща авансово след представяне на
сключен/и договор/и за доставка/и на активите;
б) 40 % от стойността на утвърденото финансиране по компонент 3 се отпуска след въвеждане
в експлоатация на придобитите активи и след
представяне на фактура/и, надлежно издадена/и
от доставчика/доставчиците, както и другите
доказателствени документи, регламентирани в
договора за финансиране;
в) остатъкът от утвърденото финансиране по
компонент 3 се изплаща след извършена проверка
на място и съставен констативен протокол без
забележки, подписан от бенефициента и проверяващия инспектор от АХУ; когато в констативния
протокол бъдат регистрирани несъответствия, се
дават предписания с фиксиран срок на отстраняване; размерът на възстановяваните средства се
определя въз основа на доказателствените документи, регламентирани в договора за финансиране;
4. когато по проекта са предвидени средства
по компонент 4, от тях на бенефициента авансово
се превеждат 50 % заедно с изплащане на средствата по т. 3, буква „б“; остатъкът от средствата
по компонент 4 се превежда след извършване на
проверката на място и подписване на констативния протокол без забележки по т. 3, буква „в“;
размерът на възстановяваните средства се определя въз основа на доказателствените документи,
регламентирани в договора за финансиране;
5. 50 % от разходите за обучение по компонент 5
се отпускат след сключване на договор с обучи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

телната организация, в който задължително е
вписана дължимата сума за обучението, а остатъкът – след представяне на диплома, удостоверение
или сертификат за завършен обучителен курс;
заедно с документа за завършеното обучение
се представя и надлежно издадена фактура от
обучителя и другите доказателствени документи,
регламентирани в договора за финансиране.
Раздел IV
Наблюдение и отчетност на финансираните
предложения
Чл. 29. (1) Изпълнението на дейностите по
конкурсното предложение се следи чрез организирането и провеждането на периодичен контрол
по показателите, които са послужили като основание за класиране на кандидата и отпускане
на финансиране.
(2) Периодичността на контрола, която се
вписва в договора за финансиране на проекта, не
може да бъде по-малка от един път на 12 месеца.
(3) Срокът на контрола обхваща периода на
изпълнение на дейностите от първа група и дейностите от втора група и приключва с изтичане
на срока на договора.
Чл. 30. (1) Когато вследствие на извършен
контрол бъдат констатирани несъответствия
на договорените с АХУ резултати във връзка с
изпълнението на инвестиционните дейности, се
дават предписания на изпълнителя с фиксиран
срок за отстраняване.
(2) Когато след изтичане на фиксирания срок
констатираните несъответствия не са отстранени,
използваното за тях финансиране се възстановява
ведно със законната лихва.
(3) При разкриване на злоупотреби при използване на финансовите средства АХУ предприема
необходимите законни мерки за възстановяване
на изплатените вече средства ведно със законната лихва.
Чл. 31. (1) Цялостната отчетност по реализацията на конкурсното предложение, получило
финансиране, се осъществява съгласно съществуващото национално законодателство.
(2) Във връзка с това се изготвят и отчети за
изпълнението и приключването на дейностите
от първа и втора група.
Чл. 32. (1) В отчета за изпълнение и приключване на дейностите от първа група се отразява
техническото изпълнение на проекта и документално се удостоверява законосъобразността и
целесъобразността на използваното финансиране.
Отбелязва се начинът на усвояване на полученото
финансиране, както и постигнатите резултати,
като се сравняват заложените в бюджета разходни
пера с реално постигнатите.
(2) Отчетът се представя заедно с последните
първични счетоводни документи за отчитане на
приключените дейности от първа група.
(3) Неразделна част от отчета са заверените от
отчитащото се предприятие изискуеми документи,
регламентирани в договора за финансиране, върху
които се изписва изразът „Вярно с оригинала“, и
се подписва от едноличния собственик на отчитащото се предприятие, освен ако представеният
документ не е оригинал.
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Чл. 33. (1) Преди приключване на първите 12
месеца след стартиране на дейностите от втора
група всеки изпълнител на проект внася в АХУ
за утвърждаване бюджет на предприятието за
вторите 12 месеца за текущата си дейност.
(2) Преди изтичане на 24-месечния период
от изпълнение на дейностите от втора група
всеки изпълнител на проект внася в АХУ за
утвърждаване бюджет за текущата дейност на
предприятието и за третите 12 месеца.
(3) Когато срокът на дейностите от втора група
е по-голям от 36 месеца, изпълнителят представя
бюджет преди изтичане на 36-ия месец за оставащите месеци до изтичане срока на договора.
(4) Крайното салдо за дванадесетия месец
в бюджета за първите 12 месеца за дейностите
от втора група се посочва като начално салдо
за първия месец от втория дванадесетмесечен
бюджетен период. По същия начин крайното
салдо за всеки следващ 12-месечен период се
отчита като начално салдо за първия месец от
последващия бюджетен период от реализацията
на конкурсното предложение.
Чл. 34. (1) Във връзка с изпълнението на дейностите от втора група се изготвят периодични
отчети.
(2) Отчетните периоди се определят в календарни месеци, като за първи месец на първия
отчетен период се приема месецът, следващ
месеца, в който фактически се приключат дейностите от първа група.
(3) За всеки 12 месеца от изпълнението на
дейностите от втора група се изготвя отчет за
постигнатите цели на проекта, реализираните
печалби и загуби, като се сравняват заложените
в бюджета приходни и разходни пера с реално
постигнатите.
(4) Когато срокът на дейностите от втора
група е по-дълъг от 36 месеца, отчетът за третия
12-месечен период включва в себе си и месеците,
превишаващи посочения срок, в случай че превишението не е по-голямо от 6 месеца. Когато
превишението е повече от 6 месеца, се изготвя
самостоятелен отчет.
(5) Отчетите за полу чените резултати от
изпълнение на дейностите от втора група се
представят в АХУ в срок, посочен в договора за
финансиране.
Чл. 35. Агенцията за хората с увреждания
предприема действия за разкриване на причините, когато се установят затруднения в реализацията на дадено конкурсно предложение. Ако
затрудненията са от такова естество, че не могат
да се избегнат и предотвратят, а извършваната
стопанска дейност е свързана с получаване на
загуби, АХУ може да предприеме необходимите
законни мерки за възстановяване на изплатеното
финансиране.
Чл. 36. (1) Получилите финансиране от АХУ
еднолични собственици не могат да прехвърлят
на други лица предприятието си до изтичане на
срока на договора за финансиране.
(2) Изключение по предходната алинея се допуска само при настъпване на смърт, при установена по-нататъшна невъзможност по медицински
предписания да се осъществява договорената дейност и при принудително дългосрочно лекуване.
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Раздел V
Необходими документи при кандидатстване и
сключване на договора за финансиране с АХУ
Чл. 37. (1) Документи, представяни при кандидатстване:
1. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет на конкурсното предложение по образец (приложение № 2 и
приложение № 3);
3. таблица за оценка на административното
съответствие по образец (приложение № 4);
4. документ, удостоверяващ наличието на
трайно увреждане на кандидатстващото лице или
на едноличния собственик на кандидатстващото
предприятие;
5. декларация от кандидата за неползване на
преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване
на заетостта (по образец – приложение № 5);
6. декларация за липса на публични задължения (по образец – приложение № 5);
7. декларация за това, че за конкурсния проект не са получени средства от други източници
за финансиране на същите допустими разходи и
за същата цел (по образец – приложение № 5);
8. автобиография на кандидата (по образец – приложение № 6), придружена с подходящи документи (от лицензирани образователни
и обучителни институции), доказващи квалификационни умения – дипломи, сертификати,
удостоверения и др.;
9. 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 един месец преди
датата на кандидатстване и да са с валидност наймалкото 4 месеца след датата на кандидатстване;
10. дек ларация по чл. 10, ал. 3 (по образец – приложение № 7);
11. копие на предварителен договор за наем и
писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията за оценка може да изиска от
кандидатите и други допълнителни документи,
доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства, които се отнасят до целесъобразността и
изпълнимостта на конкурсните предложения.
(3) Проектното предложение, вк лючващо
документите по ал. 1, се представя по един от
следните начини:
1. на място, в офиса на Агенцията за хората
с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път.
Чл. 38. Класираните за финансиране кандидати
сключват договор с изпълнителния директор на
АХУ, в който се посочва:
1. място на реализация на проекта;
2. размер на отпуснатото финансиране;
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3. срок на усвояване на финансирането;
4. права и задължения на страните, включително задължение на бенефициента да извършва
трудова дейност единствено във връзка с изпълнение на проекта;
5. показателите и периодичността за извършване на контрола;
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6. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
7. сроковете за представяне и съдържанието
на отчетите за изпълнението на дейностите от
първа и втора група и изискуемите документи
по отчитането им;
8. други необходими клаузи.

Приложение
№1
Приложение
№ 1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Формуляр за кандидатстване
за получаване на финансиране от Агенцията за хората с увреждания по
Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Наименование на проекта:

Име на кандидатстващото лице:

Постоянен адрес на кандидатстващото лице:

Подпис на кандидатстващото лице:

Регистрационен номер на проекта:

1

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Данни за кандидатстващото лице:
Трите имена на кандидатстващото лице:
ЕГН:
Наименование, номер и дата на документа,
удостоверяващ наличието на 50% и повече
от 50% намалена работоспособност на
кандидата:
Адрес за кореспонденция:
Адрес на осъществяване на дейността:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на интернет страница (когато е
налична):

2. Избор на юридическа форма на новоучредяваното предприятие (в обем до 0,5 стр.):
Предприятията, които се учредяват, трябва да осигурят едноличната собственост на кандидатстващото лице.
Такива по Търговския закон могат да бъдат: едноличен търговец (ЕТ) и еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД).
2.1. Какъв вид предприятие ще учредите в рамките на предлагания проект? Защо избирате тази
юридическа форма?
2.2. Как се съгласува изборът на юридическата форма с осъществяване на предвижданата стопанска
дейност и с данъчното облагане?

3. Опит (участие) в подобни проекти (ако има такъв):
Опишете проектите, в които вие сте участвали лично през последните 3 години в области, които са финансирани
със средства от държавния бюджет/общински бюджети или други дарения.
Във връзка с това отбележете:


Цел на проекта и местоположение на изпълнението.



Резултати от реализирания проект.



Вашата лична роля (като ръководител, ключов експерт, специалист, партньор) и степен на участие в проекта.



Стойност на проекта.



Донори на проекта (име, адрес, e-mail, телефон).
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Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ
4. Описание на проекта
4.1. Заглавие на проекта:
Заглавието трябва да бъде достатъчно кратко, ясно и конкретно и да дава информация за главното предназначение на проекта.
4.2. Местоположение на извършваната дейност по проекта:
В коя община или общини ще се осъществяват планираните в проекта дейности (при прочие равни условия проектите,
извършвани в общини с висока степен на безработица, съгласно приложението към чл. 183, ал. 1 и 2 на Закона за
корпоративното подоходно облагане, се ползват с предимство).
4.3. Цел на проекта

Могат да се посочат една обща и различни специфични цели, които трябва да са формулирани достатъчно ясно,
точно и конкретно. Очакваните резултати от реализацията на проекта не могат да се класифицират като цели на
проекта.
4.4. Размер на финансовите средства, за които се кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания
Размер на финансовите средства от
АХУ:

Размер на
кандидата:

личния

принос

на

Обща стойност на проекта:

Забележка: Личното участие не е задължително. Но когато в рамките на осъществявания проект трябва да се закупи по-скъп
актив или да се посети по-скъп обучителен курс, кандидатът трябва да осигури дължимите плащания над нормативно
определените като собствено участие.
4.5. Описание на очакваните резултати от реализацията на инвестиционните дейности
Максимум 0.5 страница А4. Резултатите трябва да бъдат ясно и точно формулирани, еднозначно определени, количествено
измерими, обвързани с конкретни срокове.
4.6. Обща информация за проекта
Максимум 7 страници A4. Представете следната информация:
4.6.1. Опишете подробно какви са пазарните перспективи и стопанските възможности да се извършват предвидените в
предложението дейности от втора група, осигуряващи получаването на траен доход за период не по-кратък от 36 месеца след
приключване на инвестиционните дейности.
4.6.2. Дайте оценка на наличните към момента на кандидатстването квалификационните умения на физическото лице с оглед на
икономическите основания, изисквания и условия за започване на самостоятелна стопанска дейност. Какви са предпоставките и
факторите за организиране и осъществяване на печеливш бизнес?

4.6.3. Когато за осъществяване на предвидените дейности от втора група се изисква спазването на определени
предварителни условия (регистрационен режим, получаване на разрешителни, придобиване на лицензия и др.),
посочете наличието на доказателствени документи или необходимите стъпки, които трябва да се извършат за
тяхното придобиване.
4.6.4. а) Опишете характера на работното място, което се предвижда да бъде разкрито след изпълнение на инвестиционния
проект и длъжността, която ще се изпълнява от собственика на едноличното предприятие. Какви са необходимите умения и
квалификация за изпълнение на определената (професионална) длъжност?
б) Когато е приложимо, посочете и обосновете подробно:
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какви други работни места се предвижда да бъдат разкрити,



какви са длъжностите, които ще се изпълняват на тях,



какви са необходимите умения и квалификация за тяхната реализация,



кои са предполагаемите изпълнители?
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4.6.5. В каква степен намалената трудоспособност на кандидата би се отразила върху изпълнението на длъжността по т. 4.6.4,
буква "а"?
4.6.6. Какви са управленските умения на кандидата, за да управлява успешно своето еднолично предприятие и да ръководи
наетия персонал по т. 4.5.4, буква „б“ (когато е приложимо)?
4.6.7. Когато се разкриват допълнителни работни места по т. 4.5.4, буква "б", посочете в какво съотношение се разпределят
операции, които ще изпълнява собственикът и наеманите лица, в т.ч. и от семейния кръг на собственика? Определете приноса
на работещия собственик и наетия персонал.
4.6.8. а) Обосновете потребността от извършване на строително-монтажни работи по създаване на здравословни и безопасни
условия на труд. Дайте подробно описание на обекта, който ще се ремонтира. Счита се, че е налице формален подход при
изпълнение на изискванията по тази точка, когато се извършва само изброяване на отделни ремонтни операции.
б) Посочете в каква степен чрез предвидените ремонтни работи се изпълняват изискванията за създаване на здравословни и
безопасни условия на труд.
в) Посочете чия собственост е обектът. Когато се наема чужд обект, посочете как ще се организира неговият ремонт, как ще се
възстановят вложените в ремонта средства. Как ще се експлоатира обектът при осъществяване на дейностите от втора група.
4.6.9. а) Обосновете потребността от придобиване на дълготрайни активи за оборудване и обзавеждане на работното място на
собственика, като обвържете изпълнението на определените дейности с конкретни дълготрайни активи. Дайте доказателства за
потребността и наложителността на избраните качествени, технически и технологични характеристики на избраното
оборудване и обзавеждане.
б) Посочете в каква степен с придобитото оборудване и обзавеждане се компенсира намалената работоспособност на
кандидата.
в) Когато се предвижда придобиването на автомобил, аргументирано се доказва неговата потребност за извършване на
дейности от втора група по занятие.
г) Когато се придобиват активи втора употреба се обосновават причините и обстоятелствата, принуждаващи кандидата да
придобие такъв вид активи.
4.6.10. Обосновете потребността от предварително придобиване на материални запаси в рамките на отпускания стартов
капитал. Дайте оценка на размера на придобиваните запаси и времето, за което те ще бъдат използвани. Покажете в каква
степен стартовият капитал ще спомогне за успешното стартиране на дейностите от втора група.
4.6.11. Обосновете потребността от обучение чрез участие в краткосрочен квалификационен курс, имащ пряко отношение към
изпълнението на дейностите от втора група.
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4.6.12. Посочете как ще осигурите устойчиво финансиране на предприятието след приключване на инвестиционните дейности в
продължение на проектния срок, който не може да бъде по-кратък от 36 месеца.
4.6.13. Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на:
а) дейностите от първа група и мерките за тяхното предотвратяване
б) дейностите от втора група, и мерките за тяхното предотвратяване.
4.7. Подробно описание на дейностите
Максимум 5 страници A4. Описанието включва наименование и подробно описание на всяка самостоятелна дейност, като се
посочват конкретните операции (стъпки) по нейното осъществяване. Дейностите трябва да се групират в две групи:
инвестиционните дейности от първа група и дейностите от втора група.
4.7.1. Инвестиционни дейности от първа група:
По всяка дейност се определят необходимите еднократни разходи (паричните плащания), които трябва да се направят, като
конкретният им размер се обосновава въз основа на избрана актуална оферта (оферти) или други технико-икономически
източници на информация. Когато е приложимо, се посочва размерът на исканото финансиране и размерът на собствения
принос. Дейностите се обособяват по компонент.
Дейности по компонент 1
Те трябва да бъдат свързани с учредяването на ЕТ/ЕООД. Във връзка с учредяването се извършват плащания за: запазване на
име на предприятието, вноска по чл.117, ал. 1 от Търговския закон, която се осигурява от кандидата, други такси и плащания.
Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера на
операции):
Операция 1.1.
Операция 1.2.
Дейности по компонент 2
Те трябва да се обвържат с извършването на строително-монтажни работи по създаване на здравословни и безопасни условия
на труд. За отделните операции се определят конкретни разходи въз основа на събрани оферти или други носители на техникоикономическа информация. Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се
добавят допълнителни номера на операции):
Операция 2.1.
Операция 2.2.
Операция 2.3.
Дейности по компонент 3
Те трябва да се обвържат с придобиване на дълготрайни активи: машини, оборудване, апаратура, компютърна конфигурация,
програмни продукти, транспортно средство, инструменти, мебели, ергономичен стол и др., чиято стойност се основава на
избрана оферта или друг носител на технико-икономическа информация. Отделните операции и разходите по тях се представят
по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера на операции):
Операция 3.1.
Операция 3.2.
Операция 3.3.
Дейности по компонент 4
Те трябва да се обвържат с придобиването на предварителна партида материални запаси, необходими за започване на
дейностите от втора група. Когато се предвижда извършването на доставки от различни доставчици, се обособяват отделни
операции. Операциите и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера
на операции):
Операция 4.1.
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Операция 4.2.
Дейности по компонент 5
Те трябва да се обвържат с обучението на собственика в курсове по предприемачество/стопанско управление и пр., като се
посочат следните основни параметри - продължителност, цена, начин на завършване, обучителна организация, която трябва да
е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение или друга образователна институция,
получаван документ. Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят
допълнителни номера на операции):
Операция 5.1.
Операция 5.2.
4.7.2. Дейности от втора група:
По всяка дейност се определят: възможните операции, които трябва да се изпълняват от собственика и наетите лица, както и
приходите (паричните постъпления) и разходите (паричните плащания), които се очаква да се получат и направят през първите
12 месеца след приключване на дейностите по т. 4.7.1. Във връзка с това за всяка определена дейност приложете следната
информация (наименованието на дейностите е примерно!):
Дейност 4.7.2.1. Търговия с готови хранителни стоки
1.
2.

3.
4.

Как се формират приходите (постъпленията) от продажби? Каква е тяхната структура? Какви са предполагаемите
количества и единични продажни цени? Защо са избрани тези стойности, достатъчно ли са конкурентни?
Какви разходи (плащания) ще бъдат направени за получаване на планираните приходи? Каква е структурата на
разходите (плащанията)? Какви са количествата и единичните цени на отделните елементи, формиращи разходите:
количество и цени на закупени стоки, на (канцеларски) материали, на транспортни услуги, електроенергия, пощенски
услуги, брой заети лица и размер на възнаграждението и осигуровките за сметка на работодател и т.н.? Изброяват се
всички възможни разходи, като се определят техните конкретни величини!
Какво възнаграждение се предвижда да получава собственикът на предприятието? Каква е величината на
осигуровките върху възнаграждението му, като се отчитат съответните преференции, предоставяни на лица с трайни
увреждания.
При определяне на разходите (плащанията) и приходите (постъпленията) по месеци не е задължително тяхното
повторение от месец в месец, може да се отчете определена динамика и специфични тенденции за дадената дейност,
както например е при дейностите със сезонен характер, когато за част от периода е характерно нарастване на
стопанската активност, след което се наблюдава определен спад (или обратното)

Дейност 4.7.2.2. Производство и продажба на топли закуски
(Спазват се изискванията на точките от 1-4 от предходната дейност.)
Забележка: Когато по точки 4.7.2.1 и 4.7.2.2 се определи конкретна дейност, различна по наименование от
посочената, примерното наименование се изтрива, а на негова място се вписва избраното, като се запазва
последователността от въпроси, на които трябва да се дадат отговори.
Дейност 4.7.2.3. Административни и финансови дейности
Като самостоятелна група дейности се обособяват финансовите операции и свързаните с тях финансови приходи
(постъпления) и разходи (плащания), възникващи във връзка с обслужването на разплащателни и депозитни сметки.
Във връзка с това се отчитат финансови разходи (такси и комисионни, в това число и за извършвани банкови
плащания), както и приходи от лихви за държаните в банкови сметки средства.. Към тази група се отнасят и други
дейности, които имат общо значение за административното управление на предприятието като: текущо счетоводство
и изготвяне на отчети, оперативно управление на предприятието и др.
4.8.

Методология (Стратегия за реализация на проекта)

4.8.1. Методи за изпълнение (опишете вашата представа за начина на извършване, оценка и контрол на планираните дейности от
първа и втора група и постигане на заложените резултати.).

4.8.2. Как в проекта ще се използва опит от предишен проект или дейности (където е приложимо)?
4.8.3. Процедури за вътрешна оценка (самооценка).
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5. Продължителност на предложението и план-график за дейностите от първа група
Продължителността на предложението е:
Учредителна фаза

___

месеца

Инвестиционна фаза
Слединвестиционна фаза

___
___

месеца (не повече от 4 месеца);
месеца (не по-малко от 36 месеца).

Забележка: План-графикът се отнася САМО за дейностите от първа група. При неговото разработване не трябва да се
използват конкретни дати; започва се с “месец 1”, а по-нататък се продължава “месец 2” и т.н.; Планът не трябва да съдържа
подробно описание на дейностите, а само техните наименования (за целта използвайте наименованията и/или номерацията на
дейностите, посочени в т. 4.7.1).

Месец
Месец 1

(пример)

Дейност

Подготовка на дейност ...
Подготовка на дейност ...

Месец 2

Изпълнение на дейност ...
Подготовка на дейност ...

Местоположение
(пример)

Изпълнител
(пример)

Седалище на
предприятието
Външна
проектантска
организация
Предприятието

Ръководител
Екип проектанти
Доставчик

ПЛАН-ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
от първа група
Дейности

1 месец
201... г.

2 месец
201... г.

3 месец
201... г.

4 месец
201... г.

Изпълнение на дейността:
X
Краен срок за постигане на резултата: O
6. Очаквани резултати, въздействащи непосредствено върху лицето с намалена работоспособност
Максимум 1 страница A4. (Посочените резултати и пояснения трябва да са различни от описаните в т. 4.5 и 4.6.)
6.1. Как проектът ще подобри социалното ви положение?
6.2. Как проектът ще подобри финансовото ви положение?
6.3. Как проектът ще подобри управленските и техническите ви умения?
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР
1. Всички точки във формуляра 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, или попълването на точката не е задължително.
Непопълнените точки се отбелязват с „неприложимо”.
2. Не се допуска промяна в номерацията и преформатиране на точките, в т.ч. и чрез изтриване на непопълнените точки.
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3. Посочва се юридическата форма – ЕТ/ЕООД на предприятието което предстои да се учреди, като се обосновава изборът.
4. Излага се подробна обосновка на възможностите, за развитие на бизнеса, спрямо съществуващото пазарно търсене, като се
посочват нужните управленски умения, професионална квалификация и опит за устойчиво функциониране и развитие на
своето предприятие в конкретно избрания сектор;
5. При попълване на формуляра се спазват и следните допълнителни изисквания:
5.1. Формулира се конкретната цел на проектното предложение, която най-пълно да разкрива неговата целесъобразност и
функционална насоченост;
5.2.
Обосновава се предвидената инвестиция за създаване на подходящ управленски капацитет за новоучредяваното
предприятие, което трябва да бъде обвързано с придобиването на конкретни дълготрайни активи, с извършването на
строително-монтажни работи, като предпоставка за създаване на подходяща работна среда за извършване от страна на
едноличния собственик и персонала на предприятието на ефективна трудова дейност;
5.3 Посочват се аргументи за перспективите и факторите за устойчиво развитие на бизнеса, чиито основи се поставят с
реализацията на инвестиционните дейности;
5.4. Подробно се обосновава необходимостта от наемане на допълнителна работна сила, като се посочва конкретната длъжност
и дейност(и), която ще изпълнява всяко от наетите лица;
5.5. Определят се и се конкретно се обосновават очакваните резултати от осъществяване на дейностите от първа група, като се
извеждат показатели (индикатори) за оценка и следене на формулираните конкретни резултати;
5.6. Определят се и подробно се описват предвидените за изпълнение дейности, като отделно се представят дейностите от
първа група и дейностите от втора група, а дейностите от първа група - отделно по компоненти. При описанието на дейностите
от първа група задължително се посочват конкретните изпълнители и подизпълнители;
5.7. Количествено се определят разходите, свързани с извършване на всяка дейност, като техният размер трябва да се основава
на данни от избрана оферта, която конкретно се посочва в описанието на дейността, за която се отнася. Посочва се и избрания
изпълнител. 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, в които се съдържат следните данни: технически
характеристики на предложените актив или услуга, срок на валидност на офертата, стойност (цена) на оферираните актив или
услуга.
5.8. При количественото определяне на разходите по една дейност могат да се използват данни от различни оферти или
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;
5.9. Прави се аргументирана обосновка, как ще се осигури устойчивост при заплащане на персонала, ако се предвижда да бъде
нает, като се отчита задължението кандидатът да осигурява доходи преди всичко за себе си с развитието на собствения си
бизнес;
5.10. При определяне на разходите по дейностите от първа и втора група се добавя дължимият данък върху добавената
стойност като невъзстановим данък;
5.11. Определят се възможните рискове и заплахи за осъществяване на дейностите от втора група за целия срок, като се посочат
мерките за тяхното минимизиране и предотвратяване.
5.12. Определя се размерът на финансирането, за което се кандидатства пред АХУ, както и размерът на собствения принос на
кандидата при реализацията на инвестиционния проект, когато стойността на проекта превишава размера на исканото
финансиране;
5.13. Описва се методологията, която ще се прилага при изпълнение на проекта, като се представят приложимите подходи и
методи за наблюдение, оценка, анализ и контрол по изпълнение на планираните дейности от първа и втора група с цел
постигане на определените във формуляра резултати. Във връзка с това трябва да се посочи какъв предишен опит (когато е
приложимо) ще бъде използван, както и избраните подходи за извършване на вътрешна оценка на собственото отношение и
реакция към начина и степента на изпълнение на предвидените дейности;
5.14. Формулират се резултатите от инвестиционната и слединвестиционната фаза на конкурсното предложение, като се
определя, как те ще се отразят непосредствено върху икономическото и социалното положение на кандидата като собственик и
ръководител на едноличното предприятие.
6. При извършване на разчетите трябва да се имат предвид: нормалният (оптималният) капацитет на създаваното конкретно
работно място, нормативните изисквания за създаване на здравословни и безопасни условия на труд, нормативно определената
продължителност и нормалната интензивност на извършваните дейности, нормативно определеното възнаграждение за
изпълнявана дейност за дадена длъжност и т.н.
Забележка: Представените обосновки, аргументи и доказателства по трябва да се основават на прецизно направен разчет,
отразяващ съвременните пазарни, икономически и технологични изисквания за реализацията на конкретна дейност.
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№ по
ред

1
2

ІV. Разходи по компонент 4

Общо разходи по компонент 3

ІІІ. Дейности по компонент 3

Общо разходи по компонент 2

II. Дейности по компонент 2

Общо разходи по компонент 1

I. Дейности по компонент 1

х

х

х

Кол-во

х

х

х

Ед.
цена

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Сума

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Искано
Контролно Собствено
финансиране
число
участие

Избрана оферта

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

1
2
3

Плащане (разход)

Раздел 1 - бюджет на дейностите от първа група
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х
х
х

Общо разходи по компонент 4

V. Разходи по компонент 5

Обща стойност на плащанията
х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БЮД ЖЕТА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА
1. Бюджетът се изготвя по образец при спазване на посочената в него структура и състав, състои се от две части:
1.1. първа част обхваща разходите, свързани с инвестиционните дейности по чл. 7, ал. 2 от Методиката, чието финансиране се осъществява
изцяло или в по-голямата си част за сметка на средствата, получавани от АХУ;
1.2. втора част съдържа планираните месечни приходи и разходите за дейностите по чл. 7, ал. 3 от Методиката за първите 12 месеца, които ще
се изпълняват от едноличното предприятие на лицето с трайни увреждания след приключване на дейностите от първа група.
2. Когато разходите по даден компонент и/или общо по инвестиционния проект превишават допустимите стойности, които могат да се покрият
от полученото финансиране, разликата между тях и допустимата им стойност се посочва като „Собствено участие“.
3. Когато в раздела за даден компонент няма достатъчно редове за изброяване на предвидените разходи за ремонт, оборудване и обзавеждане,
в бюджетната таблица се добавя нужният допълнителен брой.
4. В колона „Избрана оферта“ се посочва офертата или друг източник, от където е почерпена информацията, послужила като основание за
определяне на размера на дадения разход (искано плащане). Когато от дадена оферта се използва само част от информацията, освен офертата се
посочва и позицията, която служи за изчисляване на стойността на плащането.
5. Общата стойност на исканото финансиране представлява максимално възможната стойност, която може да получи кандидатът, освен ако не
бъде редуцирана поради допуснати грешки и необективно и неправилно направени разчети.
Увеличаване на исканото финансиране след подаване на конкурсното предложение не може да се прави на никакво основание.
6. Когато в резултат на направена редукция поради допусната грешка и/или необективно и неправилно направени разчети се намали дадена
бюджетна позиция и това се отрази на общата стойност на исканото финансиране, определянето на останалите бюджетни позиции се извършва
при спазване на лимитите, посочени в Методиката, като се отчита новата стойност на исканото финансиране.
За целта в 7-дневен срок се изготвя нов бюджет при новосъздалите се условия.
7. Определената в бюджета за дейностите от първа група разходна структура по компоненти, в т.ч. и след промяната му, то тя става неразделна
част от договора за финансиране и се спазва при изпълнение на утвърдения инвестиционен проект.
8. Когато при изпълнение на инвестиционния проект възникне потребност от промяна във величината на един разход за дейност от един компонент за сметка на друг (други) разход(и) от същия компонент, изпълнителят на проекта писмено уведомява АХУ за възникналото обстоятелство,
като посочва причината за промяната, кой разход се увеличава и кой разход/и се намалява/т.
9. Когато при изпълнение на инвестиционния проект възникне потребност от промяна на един разход за дейност от един компонент за сметка
на разход от друг компонент, без оглед на величината на промяната, трябва да се получи предварителното съгласие на АХУ. Промяната може да
се направи само при спазване на определените лимити.
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І

0,00

0,00

ІІ

ІІ. Разходи/плащания за:

- покупка на стоки
- транспортни услуги
- канцеларски материали
- горива
- ел.енергия
- отопление
- наем
- други услуги
- възнаграждение на собственика
- възнграждения за персонал

Дейност 5.7.2.1. (примерно) Търговия с готови хранителни стоки

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо приходи/постъпления

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.3. Административни и финансови дейности
- финансови приходи
- собствен принос
Общо приходи от дейност 5.7.2.3
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VІІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VІІІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ІХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ХІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ХІІ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

ОБЩО

ДЪРЖАВЕН

0,00

0,00

0,00

0,00

V

Дейност 5.7.2.2. (примерно) Производство и продажба на топли закуски
- продажби на продукция
- стартов оборотен капитал
Общо приходи от дейност 5.7.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ІV

0,00

0,00

0,00

ІІІ

0,00

- продажби на стоки
- стартов оборотен капитал
Общо приходи от дейност 5.7.2.1

Дейност 5.7.2.1. (примерно) Търговия с готови хранителни стоки

Начално салдо
І. Приходи/постъпления от:

Приходи/разходи
(Постъпления/плащания)

Раздел 2 - бюджет на дейностите от втора група за първите 12 месеца
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВЕСТНИК

ЗАБЕЛЕЖКА.
1. Резултатът представлява крайното (парично) салдо за месеца и не може да бъде отрицателен.
2. Когато в бюджета трябва да се включат повече дейности, за всяка нова дейност се обособява нова група, включваща необходимите разходни пера.
3. Когато за дадена дейност липсва определено разходно перо, то се добавя допълнително.

0,00

0,00

0,00

Резултат (начално салдо + приходи
- разходи)*

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо разходи/плащания

0,00

0,00

0,00

ДЪРЖАВЕН

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.3. Административни и финансови дейности
- счетоводни услуги
- канцеларски материали
- комуникации и поща
- командировки
- финансови разходи
- други
Общо разходи по дейност 5.7.2.3
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.2. (примерно) Производство и продажба на топли закуски
- покупка на суровини и материали
- транспортни услуги
- канцеларски материали
- горива
- ел.енергия
- отопление
- наем
- други услуги
- възнаграждение на собственика
- възнграждения за персонал
- осигуровки на собственика
- осигуровки за персонал
- командировки
- други разходи
Общо разходи по дейност 5.7.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- осигуровки на собственика
- осигуровки за персонал
- командировки
- други разходи
Общо разходи по дейност 5.7.2.1

С Т Р.
БРОЙ 52

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БЮД ЖЕТА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ
ВТОРА ГРУПА
1. Бюджетът за дейностите от втора група включва раздел за постъпления (приходи) и раздел за
плащания (разходи), които съдържат 12 колони, предназначени за 12 бюджетни месеца. Номерът на
бюджетния месеца не е задължително да съвпада с номер на календарен месец.
2. При изготвяне на раздела за постъпленията трябва да се спазват следните правила:
2.1. всяка колона за месец започва с начално, преходящо от миналия месец салдо (остатък). Началното салдо за първия месец на бюджета за първите 12 месеца от текущата дейност е равно на нула;
2.2. постъпленията от продажби на продукция и услуги, които се произвеждат и предоставят от
предприятието, както и постъпленията от продажби на стоки, с които се търгува, когато предприятието
се занимава и с търговия, се посочват по определени самостоятелни дейности;
2.3. в самостоятелна група „административни и финансови дейности“ се обособяват финансовите
постъпления (лихви, положителни курсови разлики, когато се работи с валута и пр.), както и другите
възможни постъпления;
2.4. когато в бюджета за дейностите от първа група са предвидени инвестиционни разходи, свързани
с придобиване на начална партида от материални запаси, средствата за стартовия оборотен капитал
се отбелязват на самостоятелен ред в частта за дейностите, за които се отнасят;
2.5. когато за даден месец постъпленията от основна дейност не са в състояние да покрият
плащанията за същия месец, собственикът трябва да осигури собствени средства, които се отразяват
на самостоятелен ред в групата дейности. В последващ месец или месеци, когато е налице достатъчен
остатък, направената вноска се възстановява, като се посочва на същия ред за съответния месец със
знак минус. Към края на 12-месечния период сборът от вноските и възстановените суми трябва да е
равен на нула. Когато в края на 12-месечния период сборът по предходното изречение не е нула, това
трябва да се обоснове специално във формуляра, в противен случай се приема, че предприятието не
е постигнало необходимата ефективност и ликвидност в своето развитие;
2.6. всяка колонка завършва с определяне на общата сума на постъпленията за месеца, която не
включва началното салдо.
3. При изготвяне на раздела за плащанията за всеки месец самостоятелно по дейности се показват
текущите разходни пера, които изискв ат плащане на парични средства; такива са плащанията:
3.1. за придобити материални запаси, в т.ч. и тези за сметка на стартовия оборотен капитал;
3.2. за дълготрайни активи, които се придобиват извън инвестиционните дейности, в т. ч. за изработка на печат с името на предприятието;
3.3. за горива;
3.4. за осветление и отопление; когато електрическа енергия се използва за производствени нужди,
този разход се посочва на отделен ред в частта за дейността, за която се използва;
3.5. за получени външни услуги – за транспорт, реклама, интернет, консултации и др.;
3.6. за наеми;
3.7. за застраховки;
3.8. за такси и имуществени данъци (по Закона за местните данъци и такси);
3.9. данък върху добавената стойност, който подлежи на заплащане като невъзстановим данък от
предприятието, както и възможните мита и акцизи при внос не се отчитат отделно, а се включват в
доставната цена/цената на придобиване на съответния материален запас, дълготраен актив, гориво,
ток, вода или услуга;
3.10. за възнаграждения на наетия персонал, социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя, като се прилагат утвърдените със закона за бюджета на ДОО за съответната финансова година
най-малкото минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (дължимите данъци върху доходите на наетия персонал са част от определеното
възнаграждение, затова не се посочват на отделен ред);
3.11. за командировки;
3.12. независимо от това, че едноличният собственик на предприятието не получава работна заплата, за отчитане на неговото пряко участие в дейността на едноличното му предприятие се определя
месечно възнаграждение, както и осигуровки, които са задължени да правят едноличните търговци и
собствениците на ЕООД;
3.13. величината на работната заплата по предходната точка, определена за 12 месеца, заедно с
дължимите осигурителни вноски за същия период, формират основната част от дохода на едноличния
собственик, който представлява съставна част от общата печалба преди данъчно облагане, която планира да получи едноличното предприятие на собственика;
3.14. в самостоятелна група „административни и финансови дейности“ се обособяват разходите,
които имат общ характер и не могат да се обвържат само с една дейност (за счетоводни услуги, канцеларски материали, комуникации, поща, интернет и др.), както и финансовите разходи (лихви, такси
за преводи и обслужване на банкови сметки, отрицателни курсови разлики и др.);
3.15. други плащания (разходи); когато дадено плащане не може да бъде отразено в някоя от обозначените предходни статии, то се посочва като „друго“ плащане; ако това плащане има постоянен
характер и се заплаща през три и повече месеца в рамките на 12-месечния период, то се посочва на
самостоятелен ред, който се създава специално за него; такова плащане, например, може да бъде изплащаната главница по получен извън направеното конкурсно предложение заем (например в частта
за „административни и финансови дейности“).
4. Разходи за амортизация не се отчитат.
5. Колонката за всеки месец от раздела за плащанията завършва с изчисляване на обща стойност
на плащанията за месеца.
6. На самостоятелен ред се определя крайното салдо за месеца, като от сбора на началното салдо и
постъпленията за месеца се извади сумата на плащанията за месеца; това салдо не определя печалбата
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или загубата на едноличното предприятие; то показва наличието на паричен излишък или на паричен
недостиг; с оглед на това:
6.1. крайното салдо не може да бъде отрицателна величина; когато в бюджета са представени два
и повече месеца с отрицателни крайни салда, предложеният бюджет се счита за погрешно съставен
и се оценява с нула точки;
6.2. крайното салдо може да бъде равно на нула; в този случай определеният доход показва величината на печалбата, която може да получи едноличното предприятие;
6.3. крайното салдо може да бъде по-голяма от нула; в този случай получената сума показва допълнителния доход, който получава собственикът на едноличното предприятие;
6.4. полученото крайно салдо за един месец се посочва като начално салдо за следващия месец.
Забележки:
1. Крайното салдо за дванадесетия месец в бюджета за първите 12 месеца за дейностите от втора
група се посочва като начално салдо за първия месец от втория дванадесетмесечен бюджетен период.
По същия начин крайното салдо за всеки следващ 12-месечен период се отчита като начално салдо за
първия месец от последващия бюджетен период от реализацията на конкурсното предложение, утвърден
с договора между кандидата и АХУ.
2. Когато не се спазят условията за писмено уведомяване на АХУ и за предварително писмено
получаване на съгласие от АХУ, стойността на променения разход се отнася като собственото участие
на кандидата и се приспада от поредното или последното плащане по проекта от страна на агенцията.
Ако стойността на променения разход е по-голяма от стойността на предстоящите плащания от страна
на АХУ, превишението се възстановява от бенефициента.
Приложение № 4
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
ДА
1. 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.
2. Копие на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо наличието на трайно
увреждане на кандидатстващото лице
3. Декларация – приложение № 5, е попълнена и с нея се удостоверява:
– че кандидатът не ползва преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта;
– 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:
– че за конкурсния проект не са получени финансови средства от други източници за
същите допустими разходи или за същата цел.
Декларацията е подписана от кандидата.
4. Автобиография на кандидата (приложение № 6)
5. Представени са минимум по 3 актуални оферти или други източници на обективна
информация за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги, включени в
бюджета на дейностите от първа група, издадени не по-рано от 1 месец преди датата
на кандидатстване с валидност най-малкото 4 месеца след датата на кандидатстване.
6. Декларация (приложение № 7) по чл. 10, ал. 3 за липсата на учредено еднолично предприятие (независимо дали е действащо или не) и на участие като съдружник (акционер)
в други търговски дружества.
7. Копие на предварителния договор за наем и писменото съгласие от собственика за
извършване на предвидените строително-ремонтни работи по компонент 2, когато е
приложимо.
8. Документи от лицензирани обучители, доказващи квалификацията и опита на кандидата (когато е приложимо).

НЕ

Приложениe № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният .........................................................................................................., ЕГН .......................................,
(трите имена)
постоянен адрес ……………….……………………………………………………….........................................................................…………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не ползвам преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта.
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)
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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)
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република България.
Дата: ...............................

Декларатор: ...............................
(подпис)
Приложение № 6
Приложение № 6

ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес

[ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]
[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

[ ден, месец, година ]

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с
последната. ]

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с
последния.]

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

1
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[Език]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА
ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]
[ Опишете всички приложения. ]
Подпис: ..........................
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Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ...................................................................................................., ЕГН .............................................,
(трите имена)
постоянен адрес …………………………………………………………………….......................................................................…………...…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Като лице с трайни увреждания нямам учредено еднолично предприятие, независимо дали е
действащо, или недействащо.
2. Като лице с трайни увреждания не участвам като съдружник в други търговски дружества.
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република България.
Дата: ...............................

Декларатор: ...............................
(подпис)

4650

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 206
от 13 юни 2019 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
16 септември 2019 г. сребърна възпоменателна
монета „150 години Българска академия на науките“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2019 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст – надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната
стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2019“.
На обратната страна на монетата е изобразена
централната сграда на Българската академия на
науките; околовръст надписи на два реда: отгоре
„БЪЛГАРСК А АК АДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“;
отдолу „150 ГОДИНИ“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.
Управител:
Д. Радев
4935

Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

4968

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 37
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
и Решение № 8 от протокол № 2 от 13.03.2019 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии в обхват: полски
път № 77246.231.165 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК – с. Хераково, за въздушно
трасе на електропровод НН от стълб № 9 БКТП
„Балин дел“ до проектен стълб № 21 за „Външно
ел. захранване на кабел HH 1 kV за „Еднофамилна
жилищна сграда“ в УПИ XXIV-025093, кв. 1,
м. Герена, с. Хераково, община Божурище“, с
обща дължина 332 м.
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За председател:
И. Миланов

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 51.11
от 18 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява п редставената п лан-схема к ъм
действащия план на гр. Аксаково за кабелно
електрозахранване и инвестиционен проект за
обект: „Външно кабелно елект розах ранване
0,4 kV от съществуващ ШК-5 до нов РК 3“, пред
УПИ XIX-2672, кв. 102, по плана на гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-19-7706-107
от 7 юни 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представляват
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земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно
новообразу вани имоти и регист ри към тях,
както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 30.06.2015 г. решение от 30.06.2015 г. по кас.
адм.дело № 1385/2015 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Новообразува се имот № 1045 (КР 5401) с
площ 817,60 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Александър Ервантов Арамов с н.а.
Новообразуван имот № 3357 (КР 5401) става с
площ 559,17 кв. м и в регистъра не се променят
вписаните като собственици наследници на Асен
Николов Семов с решение на ПК.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влезли в законна сила на
7.02.2014 г. Решение № 3778 от 26.07.2013 г. по
гр.д. № 17519/2012 г. на Районния съд – Варн а,
и Реш ение № 221 от 7.02.2014 г. по адм. дело
№ 3437/2013 г. на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Новообразува се имот № 995 (КР 5401) с площ
1210 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Кънчо Стоянов Кожухаров с НА за 1000 кв. м.
Новообразуван имот № 3400 (КР 5401) става
с площ 361 кв. м и в регистъра като съсобственици се вписват: Никола Христов Гайтанджиев
за 45 кв. м ид. части и Христо Николов Марков
за 316 кв. м ид. части.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 5.06.2013 г. Решение № 2158 от 8.05.2013 г. по
гр. дело № 17208/2012 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
За личава се новообразу ван имот № 1192
(КР 5401).
Новообразува се имот № 3500 (КР 5401) с площ
162,65 кв. м, с НТП – улица, и в регистъра като
собственици се вписват:
– Петър Станчев Денчев за 1/4 ид. част с
договор за доброволна делба, вписан в книгите
за вписване на Районния съд – Варна;
– Йовка Димчева Денчева за 1/4 ид. част с
договор за доброволна делба, вписан в книгите
за вписване на Районния съд – Варна;
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– Геновева Станчева Златкова за 1/4 ид. част
с договор за доброволна делба, вписан в книгите
за вписване на Районния съд – Варна;
– Георги Атанасов Златков за 1/4 ид. част с
договор за доброволна делба, вписан в книгите
за вписване на Районния съд – Варна.
Новообразува се имот № 3501 (КР 5401) с площ
569,88 кв. м и в регистъра като съсобственици
се вписват:
– Петър Станчев Денчев с договор за доброволна делба, вписан в книгите за вписване на Районния съд – Варна, без посочени идеални части;
– Йовка Димчева Денчева с договор за доброволна делба, вписан в книгите за вписване
на Районния съд – Варна, без посочени идеални
части.
Новообразува се имот № 10135.401.3502 с площ
570,36 кв. м и в регистъра като съсобственици
се вписват:
– Геновева Станчева Златкова с договор за
доброволна делба, вписан в книгите за вписване
на Районния съд – Варна, без посочени идеални
части;
– Георги Атанасов Златков с договор за доб
роволна делба, вписан в книгите за вписване на
Районния съд – Варна, без посочени идеални
части.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
19.01.2009 г. Решение № 752 от 27.05.2008 г. по
адм. дело № 1200/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м. Вая
лар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За НИ 78 с площ 1144 кв. м в регистъра се заличава вписаният като собственик Никола Петров
с нотариален акт и като собственик се вписват
наследници на Стоян Николов Николов с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.12.2011 г. Решение № 16059 от 6.12.2011 г. по
адм. дело № 11220/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 15 (КР 516) става
с площ 785,06 кв. м, в регистъра се заличава
вписани я т кат о собст веник А нгел А нгелов
Василев с оценителен протокол за 600 кв. м и
като собственици се вписват наследниците на
Калю Николов Калев с решение на Поземлена
комисия – Варна.
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Ново о бра зу ва н и мо т № 9532 (К Р 516) с
НТП – улици, и вписан собственик Община
Варна се увеличава с 5 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 на селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ на местност Прибой,
кадастрален район 405 – зона за отдих, землище
Галата, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
7.07.2012 г. Решение № 2746 от 14.06.2012 г. по
гр. дело № 19588/2011 г. на Районния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Прибой, кадастрален район 405 – зона за отдих,
землище кв. Галата, община Варна, област Варна,
се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 593 с площ 606 кв. м
в регистъра се заличава Магдалена Генова с
решение и като собственик се вписват наследници на Георги Петров Еремиев с документ за
собственост решение на ПК – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
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ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 673
от 18 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 575 от 20.11.2018 г.
по протокол № 50, т. 9 от 20.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Велики Преслав и протокол
№ 5 от 29.05.2019 г. на заседание на Общинския
експертен съвет Общинският съвет – гр. Велики
Преслав, реши:
1. Од о б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ г л а с у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане
на обект: Външно ел. захранване и ВиК захранване до имот с идентификатор № 58222.122.48,
м. Средния път, по КК на гр. Велики Преслав,
както следва:
– външно ел. захранване с обща дължина
123 м и обща площ на сервитута 259 м 2 , преминаващо през ПИ 58222.495.2073 – улица, и
ПИ 58222.120.15 – за селскостопански, горски
ведомствен път, ПИ 58222.120.14 – гори и храсти
в земеделска земя, и ПИ 58222.457.11 – 120.14 – за
селскостопански, горски, ведомствен път;
– водопровод с дължина 133 м и площ на
серви т у та 123 м 2 п рез ПИ 58222.495.2073 и
ПИ 58222.495.2160 – второстепенна улица в регулация, ПИ 58222.120.15, ПИ 58222.120.14 и
ПИ 58222.457.11 – за селскостопански, горски,
ведомствен път;
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– канал с дължина 193 м и площ на сервитута
213 м2 през ПИ 58222.495.2073 и ПИ 58222.495.2160 –
второстепенна улица в регулация, ПИ 58222.120.15,
ПИ 58222.120.14 и ПИ 58222.457.11 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 от ЗУТ, ако същите
са необходими.
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Председател:
А. Асенова

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 765
от 17 юни 2019 г.
В изпълнение на Решение № 142 от протокол
№ 5 от 30.05.2019 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Кърджали, на основание чл. 44, ал. 1,
т. 1 и 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5 и
чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
нареждам:
1. Да стартира процедура по откриване на
общинска детска градина с яслени групи, публична общинска собственост, поземлен имот с
идентификатор 40909.115.5, представляващ УПИ I,
кв. 110 по ПУП на гр. Кърджали, Акт № 2095 за
публична общинска собственост от 17.01.2018 г.
2. Адресът, на който ще се провежда обучението, е гр. Кърджали, кв. Студен кладенец,
ул. Опълченска.
3. Новооткритата общинска детска градина с
яслени групи да се именува „Мир“.
4. Общинската детска градина с яслени групи да
започне дейността си от началото на учебната
2019/2020 г. със следния капацитет:
– 2 яслени групи – 36 места с максимален
брой 18 деца в група;
– 4 градински групи за деца от 3- до 7-годишна
възраст – 100 места.
5. Кадровото обезпечаване на новооткритата
общинска детска градина да се извърши съобразно
действащата нормативна уредба.
6. Финансирането на Детска градина „Мир“ да
бъде за сметка на бюджета на Община Кърджали
до края на 2019 г.
Заповедта влиза в сила от 15.09.2019 г. на основание Закона за предучилищното и училищното
образование.
Настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Веселина Тихомирова – зам.-кмет на община
Кърджали.
Кмет:
Х. Азис
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ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 62
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – Момчилград, реши:
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1. Одобрява окончателния вариант на общ
устройствен план на община Момчилград.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
представя ежегодно за приемане от Общинския
съвет на доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Момчилград в неговия
обхват и предложения за измененията му, ако
такива се налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общинският устройствен план на община Момчилград не
подлежи на обжалване.
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Председател:
Ю. Юсеин

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1164
от 5 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет – гр. Петрич, одобрява проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) за външен водопровод до
имот с идентификатор 56126.334.21 по КККР на
гр. Петрич, м. Джевезлък, землище на гр. Петрич, община Петрич, с трасе, което преминава
през имоти по одобрена КККР, като подробно
описание на имотите и сервитутите е дадено в
извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти, съгласуван от СГКК – Благоевград,
неразделна част към проекта за ПУП – ПП,
както следва: трасе на външен водопровод и
сервитути към него през имоти: ид. 56126.506.25
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по
КККР, ид. 56126.506.26 с НТП – друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение – общинска
публична собственост по КККР, ид. 56126.174.50
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост по КККР,
и ид. 56126.334.105 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост по КККР.
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Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 820
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за проект за „Трасе на електропровод“, засягащ
ПИ 063007 – др. неизп. нива – общинска собственост, и „Трасе за проектиране на пътен достъп“
за захранване на УПИ 063008, 063009, 063010,
063011, 063012 – крайпътен обслужващ комплекс,
бензиностанция, газостанция, заведение за хранене, ТИР паркинг и мотел, местност Каменица в
землището на с. Шишманци, община Раковски,
област Пловдив (препис от Решение № II, взето
с протокол № 12 от 27.03.2019 г. на ЕСУТ при
Община Раковски).
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов

4966

РЕШЕНИЕ № 821
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за проект за „Трасе на електропровод“, засягащ
ПИ 00016 – отводнителни канали; ПИ 000326,
ПИ 000327, ПИ 041045 – полски пътища, публична общинска собственост, и „Трасе за проектиране на пътен достъп“ за образуване на
УПИ 064006 – крайпътен обслужващ комплекс,
бензиностанция, газостанция, заведение за хранене, ТИР паркинг и мотел, местност Каменица
в землището на с. Шишманци, община Раковски,
област Пловдив (препис от Решение № III, взето
с протокол № 12 от 27.03.2019 г. на ЕСУТ при
Община Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов

4967

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 342
от 19 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3,
т. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – трасе
на оптична кабелна линия в едно трасе от ПИ
68080.4.396 до УПИ 68080.172.431 по КККР на
гр. Сопот. Трасето на оптичната кабелна линия
е с дължина 900 м, преминава през имот – държавна частна собственост, с идентификатор
68080.4.396 – за друг вид спорт, и имоти – публична общинска собственост, с идентификатори: 68080.4.50; 68080.399.544 – за местен път,
68080.399.373; 68080.399.372 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, землище гр. Сопот.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

4999

Председател:
М. Кацарова
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5. – 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
№ РС-60 от 25.06.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици 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 техничес
ки допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) с 11 броя подобекта, в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост, при условията на
чл. 60 от 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 обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5198
Бисер Петков – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. освобождава се като
член на Надзорния съвет – Александър Георгиев
Георгиев; 2. определя се за член на Надзорния
съвет – Пламен Любомиров Димитров.
4944
94. – Националната агенция за приходите,
Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190022-0910000452/21.06.2019 г. възлага на Соня Йорданова
Вардарова, адрес за кореспонденция: гр. Самоков,
ул. Подридна № 104, вх. Б, ет. 1, ап. 1, следните
недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда с предназначение – гараж, идентификатор
65231.910.475.1.1, площ 22,20 кв. м, съседи по скица:
на същия етаж – 65231.910.475.1.2, 65231.910.475.1.29,
под обекта – няма, над обекта – 65231.910.475.1.34.
Самостоятелният обект се намира на ет. 1 в
пететажна жилищна сграда със застроена площ
538 к в. м и с идентификатор 65231.910.475.1;
самос тоятелен обект в сграда с предназначение – гараж, идентификатор 65231.910.475.1.8,
площ 22,20 кв. м, съседи по скица: на същия
етаж – 65231.910.475.1.7, под обекта – няма, над
обекта – 65231.910.475.1.38. Самостоятелният обект
се намира на ет. 1 в пететажна жилищна сграда
със застроена площ 538 кв. м и с идентификатор
65231.910.475.1. Сградата, в която се намират обектите, е разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.910.475 със стар номер на имота 1872,
квартал 117, парцел XIV, гр. Самоков, ул. Подридна № 104, целият с площ 1107 кв. м и съседи
на имота по скица: 65231.910.470, 65231.910.471,
6 52 31.910 . 47 2 , 6 52 31.910 . 47 3 , 6 52 31.910 . 474 ,
65231.910.476, 65231.910.477, 65231.916.395. И двата
самостоятелни обекта се продават заедно със
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съответните принадлежащи идеални части от
общите части на сградата, в която се намират,
както и с принадлежащите идеални части от
правото на строеж върху описания поземлен имот.
5090
10. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за професори по
професионално направление: 3.8. Икономика
(Инстит уционална икономика, поведенческа
икономика и икономически теории – на английски език и немски език) – един за нуждите на
СтФ; 4.6. Информатика и компютърни науки
(Софтуерни технологии – извличане на информация от данни) – един за нуждите на ФМИ;
4.2. Химически науки (Органична химия – органичен катализ) – един за нуждите на ФХФ; 4.2.
Химически науки (Органична химия – органичен
синтез) – един за нуждите на ФХФ; доценти по
професионално направление: 3.7. Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране
в управлението) – един за нуждите на СтФ; 3.8.
Икономика (Макроикономически анализи и
политики, Международна макроикономика – на
български и английски език) – един за нуждите
на СтФ; 8.2. Изобразително изкуство (Графика и
технологии, Графичен дизайн) – един за нуждите
на ФНОИ; 2.2. История и археология (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите,
16 – 18 в.) – един за нуждите на ИФ; 2.2. История
и археология (Нова и съвременна балканска история – Стопанска история на Балканите) – един
за нуждите на ИФ; 7.3. Фармация (Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията) – един за нуждите на ФХФ; 4.2.
Химически науки (Теоретична химия) – един за
нуждите на ФХФ; главни асистенти по професионално направление: 3.8. Икономика – един за
нуждите на СтФ; 3.8. Икономика (Корпоративни
финанси, банков мениджмънт и поведенчески
финанси – на английски и немски език) – един
за нуждите на СтФ; 4.4. Науки за земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ;
1.2. Педагогика (Семейна педагогика) – един
за нуждите на ФП; 2.3. Философия (Реторика) – един за нуждите на ФФ; 2.3. Философия
(История на философията. Немска класическа
философия) – един за нуждите на ФФ; 2.3. Философия (Социална философия и Философия
на политиката) – един за нуждите на ФФ; 1.3.
Педагогика на обучението по … (Дидактика на
обучението по музика, Методика на обучението
по музика) – един за нуждите на ФНОИ; 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Постпродукция
за видео, Аудио-визуален дизайн, Дублаж) – един
за нуждите на ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Теория
на художествения образ, Рисуване и композиция) – един за нуждите на ФНОИ; 7.1. Медицина
(Физиология – неврофизиология) – един за нуждите на ФНОИ; 4.1. Физически науки (Оптика,
спектроскопия) – един за нуждите на ФзФ; 2.1.
Филология (Общо езикознание – Румънски език.
История на румънския език) – един за нуждите
на ФСлФ; 3.6. Право (Международно частно
право) – един за нуждите на ЮФ; 3.6. Право
(Финансово и данъчно право) – един за нуждите
на ЮФ; 3.6. Право (Римско частно право) – един
за нуждите на ЮФ; 3.6. Право (Информационно
право и правна информатика) – един за нужди-
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те на ЮФ; 3.6. Право (Гражданско и семейно
право) – един за нуждите на ЮФ; 3.6. Право
(Граждански процес) – един за нуждите на ЮФ;
2.1. Филология (Испано-американска литература,
XVI – XIX век) – един за нуждите на ФКНФ;
2.1. Филология (Превод и лексика, Коментар на
текст, Писмено и устно изразяване – испански
език) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология
(Арабска диалектология и приложна лингвистика) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология
(Странознание и история на Индия) – един за
нуждите на ФКНФ; 4.6. Информатика и компютърни науки (Мехатроника и роботика) – един
за нуждите на ФМИ; 4.2. Химически науки
(Аналитична химия) – един на половин щат, за
нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки (Биофизикохимия) – един за нуждите на ФХФ, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в
ПУРПНСЗАД в СУ „Св. Климент Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая
№ 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 до 17 ч.
4625
11. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за: главен асистент
по 4.2. Х и м и ческ и нау к и (А на л и т и ч на х имия) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Конкурсът е за нуждите
на Националния център по обществено здраве
и анализи. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „Човешки ресурси“,
стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 до 17 ч.
4626
18. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за
главен асистент в професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия за нуждите
на катедра „Техническа механика“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурса се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски
№ 1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
5095
1. – Лесотехническият университет – София,
на основ ание PMC № 241 от 25.04.2019 г. обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2019/2020 г. по следните
докторски програми:
Шифър

Форма на
Области на висше обраобучение
зование, професионални
направления и доктор- редов- задочски програми
на
на

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.7.

Администрация и управ
ление
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Форма на
Области на висше обраобучение
зование, професионални
направления и доктор- редов- задочски програми
на
на
Икономика и управление
(по отрасли)

1

1

Организация и управление
на производството (по отрасли и подотрасли)

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Технология, механизация
и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост

1

1

Технология, механизация
и автоматизация на горското стопанство и добива
на дървесина

1

Машини и съоръжения
в горското стопанство,
дърводобива, дървообработващата и мебелната
промишленост

2

Технически науки

5.13. Общо инженерство

6.
6.1.

6.2.

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Мелиорации

1

Почвознание

1

Растителна защита
Растителна защита

6.4.

1

2

Ветеринарна медицина
Еп изоо т олог и я, и нфекциозни болести и профилактика на заразните
заболявания по животните

6.5.

1

1

Горско стопанство
Лесовъдство (вк л. Дендрология)

2

Лесомелиорация, защита
на горите и специални
ползвания в горите

1

Горски култури, селекция
и семепроизводство

1

Озеленяване на населените места и ландшафта

1

Рибовъдство, рибно стоп а нс т в о и п р ом и ш лен
риболов

1

1

Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по
образец) – бланка на заявлението може да бъде
изтеглена от сайта на университета: ltu.bg; автобио
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графия с актуална снимка; нотариално заверени
копия на диплома и приложение за придобита
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение)
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ,
не се изисква нотариална заверка); допустими са
и други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в научната област; удостоверение за
признато висше образование (ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище); списък
на публикациите (ако има такива); медицинско
свидетелство; удостоверение от психодиспансер;
свидетелство за съдимост; документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(60 лв.), два самоадресирани плика. Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент
Охридски № 10, тел. 02/868 86 32.
5091
22. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по електроника
и автоматика в Пловдив за главен асистент,
висше училище, в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теория на автоматичното управление“ – един за нуждите на катедра „Системи за
управление“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат във
Филиала на Техническия университет – София,
в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел.
032/659 552.
5156
46. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главен асистент: в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве
и научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по здравна политика
и мениджмънт; в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един за
Катедрата по икономика на здравеопазването,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).
5092
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
заемане на следните академични длъжности:
главен асистент: по професионално направление
4.1. Физически науки – един; 4.2. Химически
науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества) – един;
4.5. Математика (Математическо моделиране и
приложение на математиката) – един; 3.6. Право
(Наказателен процес) – един; 3.8. Икономика
(Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане) – един;
3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (Счетовод-
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ство) – един; 3.8. Икономика (Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски
договори и интелектуална собственост) – един;
3.9. Туризъм (Икономика и управление на туриз
ма (Икономика на гостоприемството) – един; 3.9.
Туризъм (Икономика и управление на туризма
(Конюнктура на туристическите пазари) – един;
8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж) – един; 8.3. Музикално и
танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство (Теория и практика на музикалното
изкуство) – трима; 2.1. Филология (Български
език) – един; 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Конфронтативна граматика
на балканските езици) – един; 2.1. Филология
(Немски език) – един; 2.1. Филология (Литература
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Американска литература) – един;
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание
(Етнолингвистика) – един; 2.1. Филология (Теория
на превода) – един; 7.4. Обществено здраве (Логопедия) – един; 3.4. Социални дейности – един;
7.5. Здравни грижи – един; 7.6. Спорт (Контактни
спортове) – един; 7.6. Спорт (Волейбол) – един;
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Информационни и комуникационни технологии) – един; 3.1. Социология, антропология и науки
за културата (Социология) – един; 3.2. Психология
(Експериментална психология (Психологически
измервания) – един, доцент: по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Биоинформатика и информационно моделиране
за обработка на експериментални данни) – един;
4.6. Информатика и компютърни науки – един;
3.9. Туризъм (Икономика и управление на туриз
ма (Междукултурни различия и комуникации
в туризма) – един; 3.9. Туризъм (Икономика и
управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма) – един; 3.8. Икономика
(Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните
от Централна и Източна Европа) – един; 3.6.
Право (Наказателно право. Наказателноправна
закрила на малолетни и непълнолетни) – един;
3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно
сътрудничество) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата (Мултикултурализъм, либерална
комунитаристика и социално-критическа теория) – един; 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Музикознание и музикално изкуство (Теория
и практика на музикалното изкуство) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание
и изобразителни изкуства (Скулптура) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и
изобразителни изкуства (Живопис) – един; 8.4.
Театрално и филмово изкуство (Кинознание,
киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура) – един; 8.4. Театрално и филмово
изкуство (Театрознание и театрално изкуство
(Актьорско майсторство) – един; 2.1. Филология
(Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска
литература) – един; 2.1. Филология (Литература
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Римска литература) – един; 1.3.
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Педагогика на обучението по... (Методика на
обучението по техника и технологии (Инженерна
и компютърна графика) – един; 2.3. Философия
(Логика) – един; 2.3. Философия (Социална философия) – един; 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) – един;
1.2. Педагогика (История на педагогиката и
българското образование) – един; 1.2. Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на
околния свят) – един; професор: по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
нау к и (Информационни тех нологии) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и
изобразителни изкуства (Живопис) – един; 3.4.
Социални дейности (Психосоциална работа с
деца) – един; 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Информационни и комуникационни
технологии) – един; 3.2. Психология (Медицинска
психология (Невропсихология) – един; 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски
дейности) – един; 1.2. Педагогика (Специална
педагогика) – един. Всички конкурси са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
4984
623. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
нау чна специалност „Математически анализ
(Специални функции)“ – един; доцент в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика (Взаимодействие
човек – компютър)“ – един, за нуждите на ИМИ
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в отдел „ЧР“ на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. 02/979-28-48.
5016
587. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими
мембрани“ към института със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
5017
174. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурси за: професор по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ – един за нуждите
на секция „Структура и функция на хломатина“;
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ – един за нуждите на лаборатория
„Геномна стабилност“, двата със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
5106
87. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, с решение на научния съвет (протокол
№ 27 от 18.06.2019 г.) обявява конкурси за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврохирургия“, за нуждите на Клиника по
неврохирургия. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата,
бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел.: 02/403
4228, 02/403 4221.
5096
253. – Столичната община на основание
чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост
съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот,
попадащ в улица – публична общинска собственост, в обхвата на обект: „Транспортен тунел под
бул. Цар Борис III с прилежащи рампи по бул.
Гоце Делчев и ул. Житница“, съгласно действащ
план за регулация и застрояване на кв. 1, м. Хиподрума, одобрен с Решение № 64 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС, София, и действащ
план за регулация на м. Лагера, одобрен с Решение № 108 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на
СОС, както следва: Заповед № СОА19-РД40-49 от
19.04.2019 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен
идентификатор 68134.201.419 (незастроен), с площ
за отчуждаване 181 кв. м съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.201.324 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г.
на ИД на АГКК, намиращ се в София, район
„Красно село“, ул. Житница № 16. Собственикът
на имота Динора Петрова Кандиларова не е
намерена на постоянния є адрес, а настоящият
є адрес в САЩ е неизвестен.
5200
2. – Община Болярово, отдел „УСТУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите граждани, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план на трасе за
обект „Разширяване на интегрираната система
за гранично наблюдение на българо-турската
граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“ – кабелни трасета и точкови обекти,
на територията на община Болярово, засягащо
имоти, както следва: 1. землище на с. Шарково – ПИ с идентификатор 83051.60.999 – друг
вид дървопроизводителна гора по КК; 2. зем
лище на с. Воден – ПИ 11658.329.11 – друг вид
горски имот по КВС, ПИ 11658.329.12 – поляна
по КВС; 3. землище на с. Странджа – ПИ с
идентификатор 69674.111.768 – друг вид дърво
производителна гора по КК, ПИ с идентификатор
69674.32.24 – пасище по КК, ПИ с идентификатор
69674.32.25 – пасище по КК, ПИ с идентификатор
69674.32.48 – пасище по КК, ПИ с идентификатор 69674.33.24 – пасище по КК, ПИ с идентификатор 69674.33.339 – за селскостопански,
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ведомствен път по КК, ПИ с идентификатор
69674.40.345 – друг вид дървопроизводителна гора
по КК, ПИ с идентификатор 69674.40.582 – за
селскостопански, ведомствен път по КК; 4. землище на с. Крайново – ПИ 39356.34.8 – поляна
по КВС, ПИ 39356.34.11 – друг вид горски имот
по КВС. Проектът се намира в отдел „УСТУ“
при Община Болярово. Заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ могат да
разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
5155
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – водопровод за осигуряване
на питейна вода на урегулиран поземлен имот
(УПИ) 390.743 – производствено-складова дейност
и обществено обслужване (ПИ с идентификатор 36498.390.743) в местността Юртовете по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на гр. Карлово. Подробният устройствен
план – парцеларен план предвижда трасето на
водопровода за захранване на УПИ 390.743 – производствено-ск ладова дейност и обществено
обслужване (ПИ с идентификатор 36498.390.743)
в местността Юртовете по КККР на гр. Карлово, да премине през ПИ с идентификатор
36498.340.738 – път от републиканската пътна
мрежа – държавна публична собственост, ПИ с
идентификатор 36498.390.742 – за местен път, общинска публична собственост. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Карлово.
4986
94. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на гр. Правец от новопроектирана осова точка № 2000
през новопроектирана осова точка № 2001 до
новопроектирана осова точка № 2002 и проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация на гр. Правец от новопроектирана
осова точка № 2002 до осова точка № 123 от
действащия регулационен план на гр. Правец.
Проектът за ПУП – ПР и ПУР е изготвен на
основание чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проектите до
общинската администрация – Правец.
4988
215. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект
на трасе на водопровод „Участък от деривация
Китка – Варна, площадка „Падина“, участък
Падина – Житница – дюкер 26“, на територията
на община Провадия и община Девня, област
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Варна. Засегнатите имоти от трасето и сервитутът
са посочени в приложените таблици – регистри
и баланси на засегнатите имоти. Дължината на
водопровода – предмет на настоящия ПУП – ПП,
е 2594 м, от които 514,6 м попадат в землището
на с. Житница, община Провадия, област Варна.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5039
13. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия – външен водопровод до имот с идентификатор 51679.503.2436 в местност Дрибак 6, землище
на с. Николово, през имоти с идентификатори:
51679.175.470, 51679.503.7004 и 51679.503.7006 – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4987
363. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „За външно ел. захранване за обект – ПСОВ – гр. Сандански“ в имот
с идентификатор 65334.112.634, м. Боруна, по
KKKP на гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на електропровода
е с дължина 117 м и преминава през поземлен
имот с идентификатор 65334.212.397, полски път
на Община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община
Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно
време на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Сандански.
4989
50. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж
№ 34 от 24.06.2019 г. за обект: „Външно електрозахранване на приемно-предавателна станция PD
2784_A с. Страшимир от GSM и UMTS мрежа на
БТК“, на територията на с. Страшимир, община
Златоград и на гр. Мадан и с. Бориново, община
Мадан, област Смолян, с части – „Електрическа“,
„Пожарна безопасност“ и „ПБЗ“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани
от заинтересованите лица в деловодството на
Областна администрация – Смолян, и обжалвани
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5093
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1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км
310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с
път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел
„Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен
възел „Буховци“, свързани с реконструкция на
ВиК и електромрежи, на територията на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Търговище и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5094
1. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изготвен проект за:
І. ПУП – парцеларен план за сервитута на
обект: „Трасе за подземен кабел 20 kV за присъединяване на МВЕЦ „Сливка“ към Подстанция
110/20 kV „Баните“, преминаващо през землищата на селата Две тополи, Сливка, Гълъбово,
Вишнево и Баните, община Баните, област
Смолян, започващо от УПИ І-502, за МВЕЦ,
землище Две тополи, по ПУП – ПРЗ, одобрен
със Заповед № РД-392 от 3.11.2011 г. до УПИ VІ509.4 – ел. подстанция, кв. 509, землище Баните
по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-176
от 5.06.2014 г. на кмета на община Баните. От
сервитута на обекта ще бъдат засегнати имотите,
описани в приложения кадастрален регистър на
засегнатите имоти, а именно:
1. ПИ с и дентификатор 44402.12.10 09 по
кадастралната карта на с. Баните, с НТП „За
местен път“, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 6652 м 2 , засегната площ от
сервитута 290,99 м 2 .
2. ПИ с идентификатор 11377.3.39 по кадастралната карта на землище с. Вишнево, с НТП „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 5669 м 2 , засегната площ от сервитута
805,99 м 2 .
3. ПИ с идентификатор 11377.2.173 по кадастралната карта на землище с. Вишнево, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 7832 м 2 , засегната площ от сервитута
94,84 м 2 .
4. ПИ с идентификатор 11377.8.18 по кадастралната карта на землище с. Вишнево, с НТП „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 6043 м 2 , засегната площ от сервитута
538,66 м 2 .
5. ПИ с идентификатор 11377.8.1 по кадастралната карта на землище с. Вишнево, с НТП „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 8089 м 2 , засегната площ от сервитута
1073,36 м 2 .
6. ПИ с идентификатор 00850.4.526 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, с НТП
„Местен път“, общинска публична собственост,
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с обща площ на имота 23 301 м 2 , засегната площ
от сервитута 2490,25 м 2 .
7. ПИ с идентификатор 00850.5.443 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, с НТП
„Местен път“, общинска публична собственост,
с обща площ на имота 9345 м 2 , засегната площ
от сервитута 728,86 м 2 .
8. ПИ с идентификатор 00850.6.829 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, с НТП
„Местен път“, общинска публична собственост,
с обща площ на имота 10 520 м 2 , засегната площ
от сервитута 897,49 м 2 .
9. ПИ с идентификатор 00850.8.229 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, с НТП
„Местен път“, общинска публична собственост,
с обща площ на имота 7189 м 2 , засегната площ
от сервитута 46,58 м 2 .
10. ПИ с идентификатор 00850.8.242 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, с НТП
„Местен път“, общинска публична собственост,
с обща площ на имота 10 443 м 2 , засегната площ
от сервитута 1980,60 м 2 .
11. ПИ с идентификатор 67355.1.7 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „Гори
и храсти в земеделска земя“, държавна частна
собственост, с обща площ на имота 6592 м 2 ,
засегната площ от сервитута 39,51 м 2 .
12. ПИ с идентификатор 67355.2.88 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, държавна частна собственост, с обща площ на имота
2466 м 2 , засегната площ от сервитута 903,24 м 2 .
13. ПИ с идентификатор 67355.2.61 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, държавна частна собственост, с обща площ на имота
4101 м 2 , засегната площ от сервитута 474,65 м 2 .
14. ПИ с идентификатор 67355.2.62 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 1387 м 2 , засегната площ от сервитута
351,59 м 2 .
15. ПИ с идентификатор 67355.2.63 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 8440 м 2 , засегната площ от сервитута
862,15 м 2 .
16. ПИ с идентификатор 67355.2.64 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 4129 м 2 , засегната площ от сервитута
287,47 м 2 .
17. ПИ с идентификатор 67355.2.59 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, с обща площ на имота
527 747 м 2 , засегната площ от сервитута 1221,43 м 2 .
18. ПИ с идентификатор 67355.2.60 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, с обща площ на имота
354 454 м 2 , засегната площ от сервитута 553,61 м 2 .
19. ПИ с идентификатор 67355.5.2 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„Друг вид дървопроизводителна гора“, държав-
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на частна собственост, с обща площ на имота
712 186 м 2 , засегната площ от сервитута 1921,03 м 2 .
20. ПИ с идентификатор 67355.5.266 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 3979 м 2 , засегната площ от сервитута
507,85 м 2 .
21. ПИ с идентификатор 67355.5.268 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„Дере“, общинска публична собственост, с обща
площ на имота 11 300 м 2 , засегната площ от
сервитута 64,22 м 2 .
22. ПИ с идентификатор 67355.5.270 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 1774 м 2 , засегната площ от сервитута
166,07 м 2 .
23. ПИ с идентификатор 67355.6.118 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
общинска публична собственост, с обща площ
на имота 1050 м 2 , засегната площ от сервитута
75,83 м 2 .
24. ПИ с идентификатор 67355.9.232 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „За
местен път“, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 2257 м 2 , засегната площ от
сервитута 472,28 м 2 .
25. ПИ с идентификатор 67355.6.231 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „За
местен път“, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 5650 м 2 , засегната площ от
сервитута 460,93 м 2 .
26. ПИ с идентификатор 67355.6.230 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „За
местен път, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 2630 м 2 , засегната площ от
сервитута 615,91 м 2 .
27. ПИ с идентификатор 67355.1.41 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „Гори
и храсти в земеделска земя“, държавна частна
собственост, с обща площ на имота 53 085 м 2 ,
засегната площ от сервитута 328 м 2 .
28. ПИ с идентификатор 67355.1.50 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП „Друг
вид дървопроизводителна гора“, държавна частна
собственост, с обща площ на имота 18 268 м 2 ,
засегната площ от сервитута 186 м 2 .
29. ПИ с идентификатор 67355.1.51 по кадастралната карта на землище с. Сливка, с НТП
„Друг вид дървопроизводителна“, държавна частна
собственост, с обща площ на имота 817 694 м 2 ,
засегната площ от сервитута 1048 м 2 .
30. ПИ с идентификатор 20198.1.497 по кадастралната карта на землище с. Две тополи, с
НТП „Дере“, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 6711 м 2 , засегната площ от
сервитута 13,81 м 2 .
31. ПИ с идентификатор 20198.1.498 по кадастралната карта на землище с. Две тополи, с
НТП „Дере“, общинска публична собственост, с
обща площ на имота 9654 м 2 , засегната площ от
сервитута 44,05 м 2 .
ІІ. ПУП – план-схема за обект: „Трасе за подземен кабел 20 kV за присъединяване на МВЕЦ
„Сливка“ към Подстанция 110/20 kV „Баните“,
преминаващо през урбанизираните територии
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на селата Сливка, Вишнево и Баните, община
Баните, област Смолян. От сервитута на обекта
ще бъдат засегнати имотите, описани в приложения кадастрален регистър на засегнатите
имоти, а именно:
1. ПИ с идентификатор 44402.509.6 по кадастралната карта на с. Баните, с НТП „За местен
път“, общинска публична собственост, с обща
площ на имота 983,00 м 2 , засегната площ от
сервитута 9,18 м 2 .
2. Път SML 1008/ІІІ-8632/Баните – Вишнево – Сливка, през урбанизираната територия
на с. Вишнево с НТП „Местен път“, общинска
публична собственост, засегната площ от сервитута 1729,46 м 2 .
3. Път SML 1008/ІІІ-8632/Баните – Вишнево – Сливка, през урбанизираната територия на
с. Сливка с НТП „Местен път“, общинска публична собственост, засегната площ от сервитута
779,64 м 2 .
Парцеларният план е изложен в сградата на
общината, ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4594
43. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 7/63 от 30.05.2019 г. на Общинския
съвет – с. Крушари, е одобрен ПУП – парцеларен план на водопровод за водоснабдяване на
дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ
№ 065027 в землището на с. Телериг, община
Крушари. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич,
пред Административния съд – Добрич.
4969
78. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 7/64 от 30.05.2019 г. на Общинския съвет – с. Крушари, не одобрява проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ I и II в кв. 25, УПИ I
в кв. 25А и подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на новообразувани
УПИ в кв. 25, Стопански двор, с. Александрия,
община Крушари. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – с. Крушари, област
Добрич, пред Административния съд – Добрич.
5000
133. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) извън границите
на урбанизираната територия за елементите на
техническата инфраструктура за външно ел.
захранване на обект: „Реконструкция на склад“,
намиращ се в УПИ VІ (бетонов възел), кв. 106
по плана на с. Опан, община Опан, област Стара
Загора, преминаващо през земи от общински поземлен фонд: през поземлен имот с идентификатор
53576.108.125 по КККР на с. Опан (местност До
село, земеделска територия, НТП – изоставена
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орна земя) и през поземлен имот с идентификатор
53576.108.560 по КККР на с. Опан (местност До
село, земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път) с възложител
Пламен Петков Пейков. Проектът се намира в
общинската администрация – с. Опан, стая № 24,
ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4990

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Мария Янкова Иванова-Вранеску от София, с която са оспорени разпоредбите
на чл. 40 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите
за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета
с Решение на Пленума на ВСС, обективирано в
протокол № 37 от 27.11.2018 г., по което е образувано адм. д. № 5736/2019 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 16.10.2019 г. от 11 ч. в зала 1.
5105
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Друми Димитров Велев от Русе срещу разпоредбите на
чл. 56, ал. 3 и 4 от Наредба № 1 от 2008 г. за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост, издадена
от Общинския съвет – гр. Сливо поле. Въз основа
на жалбата е образувано адм. дело № 404/2019 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІ
състав, насрочено за 30.07.2019 г. от 10,30 ч.
5040
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д.
№ 260/2019 г. по протест на Станчо Станчев – прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян,
срещу Наредбата за управление на отпадъците
на община Неделино, приета с Решение № 347
по протокол № 31 от 30.06.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Неделино, в нейната цялост. Делото
е насрочено за 10.09.2019 г. от 13,50 ч.
4982
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
е оспорена Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища в община Гълъбово, по който е образувано
адм. дело № 407/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено
за 26.09.2019 г. от 10,30 ч.
5041
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
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са оспорени отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт – чл. 14, т. 14, чл. 21, ал. 3, т. 3
и 4, чл. 23, ал. 2, чл. 34 и 37 от Наредба № 1
за опазване на обществения ред на територията на община Раднево, по който е образувано
адм. дело № 394/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено
за 26.09.2019 г. от 10,30 ч.
5042
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Районната прокуратура – Търговище, срещу Наредбатата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги и права на
територията на община Търговище. По протеста
е образувано адм. д. № 127/2019 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
Районна прокуратура – Търговище, и Общински
съвет – гр. Търговище. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.09.2019 г. от 10 ч.
5043
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Районната прокуратура – Търговище, срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за определяне размера на местните данъци и
такси на Община Търговище, приета с Решение
№ 31 по протокол № 44 от 29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Търговище. По протеста
е образувано адм. д. № 128/2019 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
Районна прокуратура – Търговище, и Общински
съвет – гр. Търговище. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.09.2019 г. от 10 ч.
5044
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 24, ал. 2,
чл. 37, ал. 4, чл. 45 и чл. 47, ал. 6 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията
на община Тополовград, по което е образувано
адм. дело № 227/2019 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 19.09.2019 г.
от 9,30 ч.
5045
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХХІ състав, призовава Стефано Д’Атена, роден
на 5.08.1984 г., гражданин на Италия, да се яви в
съда на 1.08.2019 г. в 10 ч. по гр.д. № 2871/2019 г.
Производството по делото е образувано по исковата молба на Анета Стаматова Стрибинова
против Стефано Д’Атена, гражданин на Италия, и
е с правно основание чл. 132 от СК. Ответникът
следва да се яви за връчване на исковата молба
и приложенията към нея.
4983

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международен център за развитие на образованието и обучението“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
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на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 28.08.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Ген.
Стоян Стоянов № 57Д, партер, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет
за 2018 г.; 2. приемане на промени в устава на
сдружението; 3. други. При липса на кворум, на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 6 от
устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалище и адрес на управление.
5097
2. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в частна полза „Ай
Ти Сървис Менид ж мънт Фору м Българи я“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 15, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 15.08.2019 г. в 11 ч. в София,
бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 1, офис 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
промяна в наименованието на сдружението от
„Ай Ти Сървис Мениджмънт Форум България“
на „Скилс Асембли“; предложение за решение:
общото събрание приема решение за промяна
в наименованието на сдружението; 2. приемане
на решение за промяна в предмета на дейност
на сдружението; предложение за решение: общото събрание приема решение за промяна в
предмета на дейност на сдружението съгласно
предложение на управителния съвет; 3. приемане
на решение за промяна на адреса на управление
на сдружението; предложение за решение: общото
събрание приема предложеното от УС решение за
промяна адреса на управление на сдружението от
София, бул. Черни връх № 44, ет. 1 – 2 на София,
бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 1, офис 6; 4.
приемане на решение за промени в състава на
управителния съвет; предложение за решение:
общото събрание освобождава Станислав Андреев
Георгиев и Юлия Петрова Антунеш де Оливейра
като членове на УС и избира Нина Георгиева
Проданова-Йоцева и Димитър Руменов Георгиев
за членове на УС на сдружението; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението
съгласно предложения на УС; предложение за
решение: общото събрание приема предложените
от УС изменения и допълнения в устава; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 2 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
5167
1. – Управителният съвет на „Местна Териториална Организация на Автомобилистите“ – Бяла
Слатина, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно отчетноизборно общо събрание на 27.09.2019 г. в 17,30 ч.
в сградата на „МТО на Автомобилистите“ – Бяла
Слатина, ул. Захари Стоянов № 12, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на МТОА – Бяла
Слатина, за 2018 г. и основни приоритети за развитие на организацията; проект за решение – ОС
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приема отчета за дейността на УС; 2. приемане
на бюджета за 2019 г. на МТОА; проект за решение – ОС приема предложения бюджет за 2019 г.;
3. избор на нов член на УС на „Местна Териториална Организация на Автомобилистите“. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18,30 ч. на същото
място при същия дневен ред.
5046
4. – Управителният съвет на ЖБК „Черно
море – Одесос“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
31.08.2019 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Локомотив“ – зала „Димитър Нушев“, при следния дневен ред: 1. промени в състава на управителния съвет; 2. разни. 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.
5168
5. – Управителният съвет на СНЦ „ПРО МЕ
ДИКА – ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ – 2006“ – Велико
Търн ово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.09.2019 г. в 16 ч. в дневен
център на ул. Гурко № 1, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет на сдружението; 3.
извършване на промени в устава на сдружението;
4. разни. Общото събрание се свиква по инициатива на председателя на УС. Материалите по
дневния ред се намират в офиса на сдружението
на разположение на членовете. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същото място, същия
ден, един час по-късно независимо от броя на
присъстващите.
5169
15. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско сдружение „Орел – 2001“ – Мъглиж, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
на сдружението свиква на 14.09.2019 г. в 10 ч. в
малката зала на читалище „Пробуда“ – Мъглиж,
редовно общо отчетно-изборно събрание при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
периода 2017/2018 г.; 2. отчет на контролния съвет
за периода 2017/2018 г.; 3. обсъждане и приемане
на докладите и дейността през отчетния период; 4.
приемане бюджета на сдружението за 2019/2020 г.;
5. приемане на нов, изменен и допълнен устав на
сдружението; 6. избор на председател на сдружението, УС и КС на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5098
3. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към СОУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 9.10.2019 г. в 17 ч. в Пазарджик,
бул. Христо Ботев № 38, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на училищното настоятелство за периода 2015 – 2018 г.; 2. обсъждане и
приемане на промени в устава на училищното
настоятелство; 3. освобождаване и приемане на
нови членове на съвета на настоятелите; 4. избор
на председател на съвета на настоятелите, 5. раз-
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ни. 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.
5234
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ФК Ботев – 2014“ – с. Българене,
област Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.08.2019 г. в 16 ч. на
адрес: с. Българене, област Плевен, ул. Васил
Левски № 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението;
2. промени по отношение броя на членовете и
състава на управителния съвет и на контролния
съвет на сдружението – освобождаване и избор
на нови членове; 3. вземане на решение за промяна на седалището, адреса на управление и
наименованието на сдружението; 4. приемане
на промени в устава на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
5201
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16. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Волейболен клуб „Звездец“ – с. Горна Малина, София област, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква извънредно отчетно-изборно общо
събрание на 16.08.2019 г. в 17 ч. в с. Горна Малина,
Спортен комплекс „Арена“, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружение
ВК „Звездец“; 2. приемане на отчет на УС на
сдружението за дейността през 2017 г. и 2018 г.;
3. приемане на финансов отчет на ВК „Звездец“
за 2017 г. и 2018 г.; 4. приемане на бюджет за
дейността на ВК „Звездец“ за 2019 г.; 5. промени
в устава на сдружение ВК „Звездец“; 6. избор на
нов управителен съвет на ВК „Звездец“; 7. избор
на председател на УС на ВК „Звездец“. Поканват
се законните представители на членовете на сдружението да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум към обявения
начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
5157

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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