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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 100 на Министерския съвет от 2018 г. за
създаване и функциониране на Механизъм
за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
(ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
след думата „обхващане“ се поставя запетая и
думите „и включване в“ се заменят с „включ
ване и предотвратяване на отпадането от“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обхващане“ се по
ставя запетая и думите „и включване в“ се
заменят с „включване и предотвратяване на
отпадането от“.
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 2:
„2. изпълнение на дейности в детските
градини и училищата за предотвратяване на
отпадането от образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст, които отсъстват от детска
градина или училище;“
б) досегашните т. 2 – 4 стават съответно
т. 3 – 5 и се изменят така:
„3. взаимодействие на институциите по при
лагането на комплекс от мерки за обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането
от образователната система;
4. прилагане на процедурите по предос
тавяне в натура на отпуснатите семейни и
социални помощи в съответствие с индиви
дуалните потребности на децата и учениците,
както и подобряване на координацията при
налагане на санкции спрямо родителите, на
стойниците/попечителите или лицата, които
полагат грижи за детето, при неизпълнение
на задълженията им по Закона за закрила
на детето и Закона за предучилищното и
училищното образование;
5. организиране на регулярен обмен на ин
формация между ангажираните институции и
координиране на техните съвместни действия
за налагане на съответни санкции по реда
на Закона за закрила на детето, Закона за
предучилищното и училищното образование
и Закона за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните на

родители, чиито деца в задължителна пред
училищна и училищна възраст не посещават
училище;“
в) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите
„ранно отпадане“ се заменят с „отпадането“.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) За целите на Механизма кме
товете на общини разпределят територията
на общината на райони на обхват за всяка
образователна институция, както следва:
1. меж ду образователните институции,
които осъществяват обучение на деца в за
дължителни предучилищни групи;
2. между образователни институции, които
осъществяват обучение на ученици в първи
клас и в пети клас.
(2) Образователните институции отговарят
за записването в образователната система на
децата и учениците, живеещи в определения
им район на обхват.
(3) Необхванатите ученици, подлежащи на
записване в гимназиален етап, се записват
по преценка на началника на регионалното
управление на образованието в подходящо
училище съгласно местоживеенето и обра
зователните резултати на детето.
(4) Районът на обхват на образователните
институции, които осъществяват обучение в
гимназиалната степен, включва населените
места по настоящ или постоянен адрес на
учениците.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „район на обхват“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава;
б) създава се изречение второ: „Когато
броят на децата и учениците по чл. 1, ал. 2 от
няколко образователни институции е малък
и позволява изпълнението на дейностите по
ал. 2, един екип за обхват може да се създаде
за повече от един район за обхват.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Екипите за обхват по чл. 1, ал. 3, т. 1
координирано с директорите на съответните
образователни институции:
1. предприемат мерки за обхващането в
образователната система на идентифицираните
чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст;
2. предлагат мерки за реинтеграцията в
образователната система на идентифицира
ните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали
от детска градина и училище;
3. предлагат мерки по превенция на включ
ваните в образователната система и идентифи
цирани в ИСРМ деца и учениците в риск от
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отпадане с цел осигуряване на ежедневното
им присъствие в образователната институция;
4. участват в анализа на резултатите от
прилагането на мерки по отношение на всяко
дете и ученик, идентифицирани като необхва
нати, отпаднали или застрашени от отпадане
от образователната система;
5. планират в съответствие с графика по
чл. 5, ал. 8, т. 5 с директорите на образова
телните институции посещения по домовете
на децата и учениците, които подлежат на
задължително предучилищно и училищно
образование и са отпаднали или са в риск от
отпадане, с цел записването им в училище
или в детска градина или преодоляването на
риска от отпадане и редовна посещаемост;
6. определят за всяко дете или ученик ос
новната причина, поради която е необхванато,
отпаднало или е в риск от отпадане, и отра
зяват кода на съответната причина в ИСРМ;
7. осъществяват пряко взаимодействие с
родителите, настойниците/попечителите или
с лицата, които полагат грижи за детето, за
обхващане и включване на децата и учениците
в образователната система;
8. привличат и работят с медиатори и
местни общности;
9. предлагат на компетентните институции
да предприемат допълнителни мерки с оглед
на прилагане на комплексен подход, включващ
и налагането на наказания от компетентни
те органи за неспазването на задълженията
на родителите, настойниците/попечителите
или лицата, които полагат грижи за детето
и не осигуряват ежедневното присъствие на
децата и учениците, по Закона за закрила на
детето, по Закона за предучилищното и учи
лищното образование и по Закона за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни, както и предоставянето на
помощи в натура по реда на Закона за семейни
помощи за деца и Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане (ДВ,
бр. 133 от 1998 г.);
10. регулярно предоставят информация
чрез ИСРМ на кметовете на общините за
установени нарушения на задълженията на
родителите, настойниците/попечителите или
лицата, които полагат грижи за детето, с цел
налагане на наказания по реда на чл. 347 от
Закона за предучилищното и училищното
образование;
11. проследяват чрез ИСРМ ефективността
от изпълнението на предложените мерки и
ефекта им за връщането, включването и пре
одоляването на риска от отпадане за децата
и учениците в задължителна предучилищна
и училищна възраст.“
3. Алинеи 3, 6 и 10 се отменят.
4. Алинея 11 се изменя така:
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„(11) Представители на училището или
детската градина в екипа за обхват са образо
вателните медиатори, социалните работници,
помощниците на учителя и педагогически
специалисти (без директора), както и лица,
ангажирани с мерки за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване на риска
от отпадане от системата на предучилищното
и училищното образование.“
5. Създава се нова ал. 12:
„(12) Числеността на участниците в екипа
за обхват по ал. 11 се определя от директора
на образователната институция в зависимост
от броя на децата и учениците по чл. 1, ал. 2.
В конкретен случай по преценка на дирек
тора към екипите за обхват могат да бъдат
привличани и други лица от училището или
от детската градина, участието на които би
спомогнало за по-доброто осъществяване на
дейностите по чл. 3а.“
6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея,
в т. 2 след думата „МВР“ се добавя „и до
ръководителите на институциите по ал. 8“.
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. За предотвратяване на отпадането
от образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст, които отсъстват по неуважителни
причини от детска градина или училище,
директорите на образователните институции
организират участниците в екипите за обхват
по чл. 3, ал. 11 и други лица за:
1. своевременно установяване на причини
те и прилагане на мерки за предотвратяване
отсъствието на децата и учениците;
2. своевременно извършване на посещения
по домовете на децата и учениците в риск от
отпадане, за които се установи, че отсъстват
от детската градина или училището без ува
жителни причини;
3. системно взаимодействие с родителите
с цел мотивирането им за осигуряване на
трайното присъствие на детето или ученика
в образователната институция;
4. предлагане на мерки за обща и допълни
телна подкрепа на децата и учениците в риск
от отпадане по чл. 1, ал. 2 в съответствие с
държавния образователен стандарт за приоб
щаващо образование;
5. предлагане на мерки за ангажиране на
застрашените от отпадане ученици в учи
лищния живот;
6. прилагане на целенасочени мерки за
превенция на отпадането на учениците на
прехода между VІІ и VІІІ клас;
7. проследяване на изпълнението и на
резултатите от предприетите мерки за пре
одоляване отсъствието на децата и учениците
по неуважителни причини и отразяването им
в ИСРМ.“
§ 6. В чл. 4 се създава т. 9:
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„9. Информационната система за реализа
ция на механизма включва информационна
карта по области на училищата и детските
градини, при които рискът от отпадане е
особено голям.“
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. създават областни координационни цен
трове и провеждат един път месечно срещи за
подпомагане координацията на регионалните
структури на министерствата и регионалните
представители на администрациите, ангажи
рани с изпълнението на постановлението;“
б) досегашната т. 3 става т. 4;
в) създава се т. 5:
„5. при необходимост изискват информация
от териториалните поделения или филиали към
Агенцията по заетостта с цел установяване
на адресите на регистрираните в дирекция
„Бюро по труда“ родители на деца и ученици,
които екипите не са намерили на посочените
адреси.“
2. В ал. 4:
а) в т. 1 след думата „обхват“ се добавя
„по чл. 2а“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „и представители на местната комисия
за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни“;
в) създава се т. 7:
„7. запознават чрез подходящи начини и
форми родителите на деца в задължителна
за образование възраст с техните законови
задължения за записване на децата в обра
зование у нас или в чужбина и задължения
за регистрация по Закона за гражданската
регистрация при промяна на настоящия си
адрес в страната или в чужбина.“
3. В ал. 5 думите „до 20 февруари, до
1 юли, до 30 септември и до 20 декември“ се
заменят с „до 20 февруари и до 30 септември“.
4. В ал. 6:
а) точка 2 се изменя така:
„2. п редп риемат мерк и по о т ношение
предоставянето в нат у ра на отп уснатите
семейни и социални помощи по отправени
предложения от директорите на училищата
и детските градини;“
б) създава се нова т. 3:
„3. осъществяват контрол по отношение на
навременното отразяване в ИСРМ на инфор
мация за предоставените в натура семейни и
социални помощи по отправените предложе
ния от екипите за обхват и от директорите
на училищата и детските градини, както и
мотивите, довели до отказване на предоста
вянето им в натура;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
5. В ал. 8:
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а) в т. 1 думите „по чл. 3, ал. 7“ се заменят
с „по чл. 3, ал. 7 – 9“;
б) в т. 5 думите „по чл. 3, ал. 12, т. 2“ се
заменят с „по чл. 3, ал. 13, т. 2“ и след думата
„обхват“ се добавя „във връзка с мерките по
чл. 6, т. 7 и 9, като предварително съставят
месечен график“;
в) създава се нова т. 6:
„6. подпомагат директорите на детски гради
ни и училища за организиране на дейностите
по чл. 3а, за участието по предварително уточ
нен график на представителите на общината,
на Министерството на вътрешните работи и
на дирекция „Социално подпомагане“ и при
необходимост на представители на другите
институции по чл. 3, ал. 8 и 9 в посещения по
домовете на децата и учениците и за предпри
емане на неотложни мерки за предотвратяване
отпадането на деца и ученици;“
г) създават се т. 7 и 8:
„7. контролират дейностите на детските
градини и училищата по чл. 3а чрез ръково
дителите на екипите за обхват;
8. отговарят за обхващането на учениците
в задължителна училищна възраст в гимна
зиален етап на обучение и насочването им
към съответното училище;“
д) досегашната т. 6 става т. 9.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Директорите на училища и детски
градини:
1. възлагат на педагогически специалисти
и на друг персонал от училището и детската
градина включването в екипите за обхват и
осигуряват участието на включените лица;
2. съдействат технически, административно
и организационно на екипа за обхват;
3. отговарят, организират и контролират
изпълнението на дейностите по чл. 3а;
4. създават организация за своевременно
посещение по домовете на отсъстващите по
неуважителна причина деца и ученици и за
осъществяване на другите дейности по чл. 3а,
като при необходимост ангажират местни
доставчици на социални услуги, а когато се
налага, отправят искане до началника на ре
гионалното управление на образованието за
осигуряване участието на представителите на
общината, на Министерството на вътрешните
работи, на дирекция „Социално подпомагане“
или на представители на други институции
от екипа за обхват;
5. при установена нужда чрез ИСРМ правят
писмено предложение по образец до съот
ветните дирекции „Социално подпомагане“
за предоставяне на помощ в натура за дете
или ученик, като предлагат вида на помощта
съобразно идентифицираните потребности на
детето или ученика;
6. за децата и учениците, за които има
риск от отпадане от детската градина или
от училището, до 15-о число на съответния
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месец подават чрез ИСРМ информация за
предходния месец за неосигурено задължи
телно присъствие на учениците за повече
от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на
дете, посещаващо група за задължително
предучилищно образование, по неуважител
ни причини, с цел налагане на наказания на
родителите по реда на чл. 347 от Закона за
предучилищното и училищното образование;
7. отговарят за обхващането на децата и
учениците, организират и контролират изпъл
нението на дейностите от Механизма на ниво
училище или детска градина и предоставят
съответната информация към ИСРМ;
8. участват активно в обмена на инфор
мация между институциите чрез ИСРМ за
установяване и актуализиране на статуса на
всяко дете и ученик.“
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „в срок до 20 февруари,
до 1 юли, до 1 октомври и до 20 декември на
съответната година“ се заменят с „в сроковете
по чл. 5, ал. 5“ и след думата „информация“
се добавя „по със т ояние съо т вет но к ъм
15 септември и към началото на втория уче
бен срок“.
2. В т. 2 думите „в срок до 10 януари, до
10 март, до 30 юли и до 30 октомври“ се заме
нят с „в срок до 10 март и до 30 октомври“ и
след думата „данни“ се добавя „по състояние
съответно към началото на втория учебен
срок и към 15 септември“.
3. Точка 3 се отменя.
4. В т. 5 след думите „20 февруари“ запе
таята се заменя със съюза „и“, а думите „и
до 20 декември“ се заличават.
5. Точка 6 се отменя.
6. Точка 7 се изменя така:
„7. екипите за обхват до 30 ноември на
съответната година приоритетно прилагат
мерки за: обхващане и записване на деца в
задължителна предучилищна и училищна въз
раст, които не са записани в детска градина
или в първи клас; обхващане и включване
на децата и учениците, посещавали училище
или детска градина през предходната учебна
година, но не са записани през настоящата;
обхващане и включване на децата и ученици
те, които са посещавали училище или детска
градина, но са отпаднали през предходната
учебна година;“.
7. Точка 8 се отменя.
8. Точки 9 и 10 се изменят така:
„9. екипите за обхват до 30 март на съот
ветната година приоритетно прилагат мерки
за връщане и трайно включване в образова
телната система на повторно отпадналите деца
и ученици и на отпадналите през настоящата
учебна година деца и ученици;
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10. представителите на образователните
институции в екипите за обхват и допълни
телно привлечените лица под ръководството
на директорите, подпомагани от участниците
от другите институции чрез началниците на
регионалните управления на образованието,
своевременно и регулярно предприемат мерки
за превенция на риска от отпадане на деца и
ученици, за които в ИСРМ има индикатори за
отсъствия, слаб успех и проблемно поведение;“.
9. Точка 12 се отменя.
10. В т. 15 думите „чрез ИСРМ“ и „по по
следния известен адрес“ се заличават, а думата
„искане“ се заменя с „писмени искания“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7917

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на земеделието, храните и
горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен пра
вилник на Министерството на земеделието,
храните и горите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Устрой
ственият правилник на Министерството на
земеделието, храните и горите, приет с По
становление № 130 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 94 от 2017 г., бр. 70 и 104 от 2018 г.
и бр. 39 от 2019 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на земеделието, храните
и горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят орга
низацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ),
наричано по-нататък „министерството“, и на
неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите е юридическо лице на бю
джетна издръжка със седалище в София и с
адрес: бул. Христо Ботев № 55.
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(2) Министерството на земеделието, храните
и горите е администрация, която подпомага
министъра на земеделието, храните и горите
при осъществяване на правомощията му, оси
гурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
(3) Министерството на земеделието, храните
и горите се представлява от министъра на
земеделието, храните и горите или от опра
вомощени от него длъжностни лица.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Раздел I
Правомощия на министъра на земеделието,
храните и горите
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите, наричан по-нататък „ми
нистърът“, е централен едноличен орган на
изпълнителната власт, който ръководи, ко
ординира и контролира осъществяването на
държавната политика в областта на земеде
лието, селските райони, горското и ловното
стопанство, рибарството и аквакултурите и
провежда държавната политика за безопас
ността на храните в съответствие с действа
щото законодателство.
(2) Като едноличен орган на изпълнител
ната власт министърът:
1. определя стратегическите цели и при
оритети на политиката в аграрния отрасъл,
организира и координира разработването на
стратегии, планове и програми за постигането
им и контролира изпълнението на заложените
в тях мерки;
2. организира, координира и контролира
дейностите, които са свързани със:
а) прилагането на Общата селскостопанска
политика (ОСП), Политиката по безопасност
на храните и Общата политика в областта
на рибарст во то (ОПОР) на Европейск и я
съюз (ЕС);
б) собствеността и ползването на земедел
ските земи, тяхното опазване и промяна на
предназначението им;
в) процедурите за прилагане на регулатор
ните режими в сферата на правомощията си;
г) събирането и обработването на пазарната
информация, която се изпраща на Европей
ската комисия (ЕК) за прилагане на мерките,
които са включени в Общата организация на
пазарите (ООП), съгласно правото на ЕС;
д) защитата на класифицираната инфор
мация в МЗХГ;
3. осъществява цялостен надзор върху раз
въдната дейност в животновъдството;
4. издава, изменя и отнема разрешения за
пускане на пазара на генетично модифицирани
организми (ГМО) или комбинация от ГМО
като продукти или съставка на продукти;
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5. упражнява контрола в областта на про
изводството и промишлената обработка на
тютюна;
6. отговаря за прилагането, наблюдението,
прозрачността и координацията на държавните
помощи в областта на земеделието съгласно
изискванията на правото на ЕС;
7. упражнява правен, финансов и техничес
ки надзор върху дейността на сдруженията
за напояване;
8. контролира състоянието на водните
обекти и на водностопанските системи и съо
ръжения в рамките на своята компетентност;
9. изпълн ява държавната политика за
концесиите в съответствие с отрасловата си
компетентност съгласно Закона за концесиите;
10. провежда политика на качество съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189/1 от 20 юли 2007 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 834/2007“, Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), нари
чан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012“,
и регламентите по прилагането им;
11. е компетентен орган за акредитация на
Разплащателната агенция (РА) по смисъла на
законодателството на ЕС за извършване на
плащанията на територията на страната от
Европейския фонд за гарантиране на земеде
лието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
Европейския фонд за морско дело и рибарство
(ЕФМДР);
12. организира и ръководи дейностите по
разработване, изготвяне и разпространение
на статистическа информация в областта
на земеделието и осигурява дейностите по
функционирането на системата за земеделска
счетоводна информация;
13. е компетентен орган по Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника за:
а) одобряване на типа и на органа по надзор
на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на
земеделски и горски превозни средства (ОВ,
L 60/1 от 2 март 2013 г.);
б) одобряване на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника;
в) национално одобряване на типа и кон
трол на пазара;
г) издаването и отнемането на свидетелство
за правоспособност за работа с техника;
д) изпитване и оценка за съответствие с
националните и международните изисквания
за безопасност на техниката;
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14. ръководи разработването и координира
провеждането на политиката за развитие на
селскостопанския пазар в Република Бълга
рия в съответствие с Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
15. управлява предоставените на министер
ството имоти и вещи – държавна собственост;
16. упражнява правата на държавата като
собственик на капитала в търговски дружества
с държавно участие в капитала и в държав
ните предприятия в областта на земеделието
и горите;
17. организира и ръководи дейността по
управление при кризи и дейностите по отбра
нително-мобилизационна подготовка (ОМП);
18. провежда политиката на държавата за
развитие на научноизследователската, научноприложната, експерименталната и производ
ствената дейност в областта на земеделието
и храните;
19. осъществява контрол върху дейността
на второстепенните разпоредители с бюджет,
както и върху дейността на Селскостопанската
академия;
20. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Ми
нистерския съвет.
Чл. 4. (1) При изпълнението на правомо
щията си министърът се подпомага от петима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена запо
вед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Правомощията на министъра в него
во отсъствие се изпълняват от определен с
писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Чл. 5. (1) Министърът, в рамките на сво
ите правомощия, отговаря за подготовката
на проектите на актове от компетентността
на правителството и ги внася за разглеждане
на заседание на Министерския съвет (МС).
(2) При упражняване на правомощията
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел II
Политически кабинет на министъра на земеделието, храните и горите
Чл. 6. (1) Политическият кабинет на ми
нистъра е организационна структура, която
включва началника на кабинета, заместникминистрите, парламентарния секретар и ди
ректора на дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“.
(2) Политическ и ят кабинет подпомага
министъра при формулирането и разработ
ването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в аграрния
отрасъл, както и при представянето є пред
обществото.
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(3) Политическият кабинет има съвещател
ни, контролни и информационно-аналитични
функции, в изпълнение на които:
1. предлага на министъра стратегически
приоритети, цели и решения в сферата на
неговите правомощия и следи за тяхното
изпълнение;
2. организира връзките на министъра с
другите държавни органи и с обществеността.
(4) Дейността на политическия кабинет се
подпомага от съветници по определени въ
проси, които не могат да изпълняват функции
на управление, от експерти и от технически
сътрудници.
Чл. 7. Началникът на политическия ка
бинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на ми
нистър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на МС;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра и координира изпълнението є;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и на техническите
сътрудници към политическия кабинет;
4. организира връзките на министъра с
другите членове на МС, с представители на
държавните органи и на органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 8. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на поли
тическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни актове
и при упражняването на правомощията му.
Чл. 9. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
парламентарните групи и комисиите на На
родното събрание (НС) и при необходимост
го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с дейността на
министерството материали от дейността на
НС и на неговите комисии;
3. предоставя необходимата информация на
парламентарните групи и комисиите на НС;
4. координира и отговаря за подготовката
на участието на министъра в парламентарния
контрол на НС;
5. поддържа актуална информация за за
конопроектите в сферата на правомощията
на министъра от внасянето им в НС до обна
родването им в „Държавен вестник“.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на МС.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна поли
тика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на министерството;
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2. предлага възлагането на проучвания
на общественото мнение с цел планиране
на адекватна медийна политика по дадена
проблематика;
3. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
4. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на редовна информация за дей
ността на министъра и на министерството;
5. съгласува с началника на кабинета ме
дийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
6. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
чужбина и предоставя информация за отра
зяването им от медиите;
7. координира постъпването на информация
на интернет страницата на министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Структурата на министерство
то включва Инспекторат, главна дирекция,
дирекции и отделни длъжности.
(2) Общата численост на персонала и чис
леността на отделните административни звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 12. Министърът утвърждава структу
рата на административните звена и длъж
ностното разписание на министерството по
предложение на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на минис
терството.
(2) Главният секретар ръководи минис
терството, като координира и контролира
административните звена за точното спазва
не на нормативните актове и на законните
разпореждания на министъра и отговаря за
планирането и отчетността при изпълнение
на ежегодните цели на министерството.
(3) В изпълнение на правомощията си по
ал. 2 главният секретар:
1. организира и координира разпреде
лението на задачите за изпълнение между
административните звена в министерството;
2. осъществява контрол по изпълнението
на възложените задачи;
3. организира и контролира осъществя
ването на административното обслужване в
министерството;
4. ръководи, координира и контролира
изготвянето на становища на министъра по
материали за заседания на МС;
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5. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на ад
министрацията;
6. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държав
ната собственост, която е предоставена на
министерството;
7. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на МС и с главните секретари на
другите министерства и администрации;
9. изпълнява и други задачи, които са оп
ределени със заповед на министъра.
(4) Главният секретар отговаря за изготвя
нето на ежегодния доклад на министерството
за състоянието на администрацията.
(5) При отсъствие на главния секретар не
говите функции се изпълняват от определен
с писмена заповед на министъра директор на
дирекция за всеки конкретен случай.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторатът е на пряко подчи
нение на министъра и подпомага изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра. Членовете на политическия
кабинет и служителите от администрацията
не могат да се намесват в оперативната са
мостоятелност на Инспектората.
(2) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нару
шения при функционирането на администра
цията на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
2. независима и обективна оценка на дей
ността на администрацията;
3. подобряване работата на администра
цията.
(3) Инспекторатът осъществява дейност
та си съгласно вътрешни правила, които са
у твърдени от минист ъра на земеделието,
храните и горите и са изготвени въз основа
на наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за
администрацията.
(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и проверки по сигнали или по разпореждане
на министъра. Проверките се извършват въз
основа на писмена заповед или писмено раз
пореждане на министъра.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва планови и извънпланови про
верки на структури, дейности и процеси по
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осъществяване на административната дейност
в министерството и във второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра;
2. прави оценка на корупционния риск по
методологията, изготвена по реда на чл. 32,
ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество (ЗПКОНПИ);
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на на
рушения, възможни прояви на корупция и
неефективна работа на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или без
действия на служители от министерството и
от второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
5. проверява спазването на законите, под
законовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
6. съставя актове за установяване на адми
нистративни нарушения, когато това е пред
видено в закон, при констатирани нарушения
от страна на служителите в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
7. при констатирани нарушения на слу
жебните задължения, както и на Кодекса за
поведение на служителите в държавната ад
министрация може да прави предложения до
министъра за образуване на дисциплинарни
производства;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, които регла
ментират организацията на работа и дейност
та на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
9. изпраща сигнали до органите на про
куратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на вто
ростепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
10. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги в министерство
то и във второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра;
11. извършва проверки на декларациите
по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и осъществява
производство по установяване на конфликт
на интереси;
12. осъществява и дру ги фу нк ции във
връзка с административния контрол, които
произтичат от нормативни актове или са
възложени от министъра.
(6) Ръководителят на Инспектората пред
ставя пред министъра до 15 февруари ежегоден
отчет на Инспектората за предходната година.
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(7) Ръководителят на Инспектората изпра
ща всяка година до 1 март на Главния инспек
торат в администрацията на МС утвърдения
отчет по ал. 6 и справка за дейността си по
образец, който е утвърден от ръководителя
на Главния инспекторат.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на Инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките.
(9) Служителите в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра са длъжни да оказват пълно
съдействие на Инспектората при осъществя
ване на функциите му.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъщест
вява вътрешен одит в съответствие с чл. 13
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС) на:
1. всички структури, програми, дейности
и процеси в организацията, включително
финансираните със средства от ЕС;
2. организациите, чиито ръководители са
разпоредители с бюджет от по-ниска степен,
в които няма звено за вътрешен одит;
3. търговските дружества с над петдесет на
сто държавно участие в капитала и търгов
ските дружества, чийто капитал е собственост
на тези дружества, в които няма звено за
вътрешен одит;
4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, в които няма звено за
вътрешен одит.
(2) По инициатива на министъра дирекция
та по ал. 1 може да извършва одитни ангажи
менти на всички организации и юридически
лица в системата на министерството и когато
в тях има звено за вътрешен одит.
(3) Директорът на дирекцията по ал. 1
докладва пряко на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява след
ните дейности:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изисквани
ята на ЗВОПС, международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит,
Етичния кодекс на вътрешните одитори, стату
та на звеното за вътрешен одит и утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
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3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и раз
пределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейността със законовите и подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на акти
вите и информацията, както и ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово иска
не, като дава съвети, мнения и други с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра го
дишен доклад за дейността по вътрешен одит
в съответствие с чл. 40 от ЗВОПС;
11. предлага на министъра план за повиша
ване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публич
ния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. разработва и прилага програма за оси
гуряване на качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки;
13. осъществява наблюдение и координация
при планирането, извършването и докладване
то на дейността на звената за вътрешен одит
при второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра и на звената в търговските
дружества и държавните предприятия към
министъра.
Раздел V
Д и рек ц и я „ Набл юден ие, коорд и на ц и я и
контрол на дейността на Разплащателната
агенция“
Чл. 16. Дирекция „Наблюдение, коорди
нация и контрол на дейността на Разплаща
телната агенция“ е на пряко подчинение на
министъра и осъществява следните функции:
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1. подпомага дейността на министъра по
акредитиране на Разплащателната агенция
(РА), като извършва предвиденото в Регла
мент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Ко
мисията от 6 август 2014 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на разплащателните
агенции и други органи, финансовото управ
ление, уравняването на сметките, правилата
за проверките, обезпеченията и прозрачността
(ОВ, L 255 от 28 август 2014 г.);
2. извършва преглед преди акредитация
с ъгласно Регламен т за изп ъ л нен ие (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
в съответствие с приетите международни
одиторски стандарти и насоки, които са ут
върдени от ЕК, и изготвя доклад;
3. подпомага дейността на министъра, като
упражнява контрол и мониторинг на дейност
та на РА за продължаващо съответствие с
критериите за акредитация;
4. подпомага дейността на министъра по
поставяне на акредитацията на РА в изпита
телен срок или нейното оттегляне;
5. подпомага и наблюдава изпълнението
на процеса по сертификация на годишните
отчети на РА, в т.ч. въз основа на издаваните
доклади и становища;
6. осъществява координация между Серти
фициращия орган и РА за сближаване на раз
минаващите се позиции във връзка с процеса
по сертификация на годишните отчети на РА;
7. извършва извънредни проверки на дей
ността на РА по нареждане на министъра;
8. дава препоръки за отстраняване на
съществуващи слабости, закононарушения
и отклонения от установените критерии за
акредитация;
9. проверява РА с цел проследяване из
пълнението на препоръките, направени от
външни и вътрешни организации;
10. координира дейността на структурните
звена на министерството по отношение на
дейността на РА;
11. осъществява координация между ми
нистъра, Сертифициращия орган, РА и ЕК,
Сметната палата на Република България и
Европейската сметна палата и други одити
ращи и проверяващи институции;
12. подпомага министъра при изготвянето
и изпращането на всеки три години на доклад
до ЕК за съответствието на дейността на РА
с критериите за акредитация в съответствие с
чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
Раздел VI
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори осъ
ществяват предварителен контрол за законо
съобразност съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор.
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(2) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на фи
нансовата дейност на министерството преди
поемане на задължения или извършване на
разходи.
(3) Финансовите контрольори са на пряко
подчинение на министъра.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е органи
зирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирекция „Правни дейности и законо
дателство на Европейския съюз“;
3. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
4. дирекция „Стопански дейности, инвес
тиции и хидромелиорации“;
5. дирекция „Административно обслуж
ване“;
6. дирекция „Информационно и комуни
кационно обслужване“;
7. дирекция „Обществени поръчки“;
8. дирекция „Сигурност“;
9. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 19. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. прилага подходящи политики и стратегии
за ефективно управление на човешките ресурси
с цел успешно изпълнение на стратегическите
цели на министерството;
2. изготвя, актуализира и съхранява длъж
ностното разписание и поименното разписание
на длъжностите в министерството;
3. организира процеса по назначаването
на служители, изготвя всички актове, които
са свързани с възникването, изменението и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите, в съответ
ствие с действащото законодателство, води
и съхранява трудовите и служебните досиета
на служителите;
4. организира и участва в провеждането на
конкурси за незаети длъжности по служебно
правоотношение и в подбора при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
5. оказва методическа помощ при разра
ботването и изменението на длъжностните
характеристики и при оценяването на из
пълнението на длъжността на служителите
в министерството;
6. издава и заверява служебни и трудови
книжки и удостоверения за служебен и тру
дов стаж на служителите в министерството,
както и съгласува удостоверения за доходи,
които са необходими пред различни кредитни
институции;
7. изготвя годишните планове за обучение
на служителите от администрацията, коорди
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нира организацията и обобщава информация
относно проведените обучения;
8. поддържа и актуализира съществуващите
бази данни и регистри, които са свързани с
управлението на човешките ресурси;
9. въвежда информация от компетентността
на дирекцията в Административния регистър
към МС;
10. организира и координира дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
11. изготвя становища по проекти на актове,
които са свързани с управлението на човеш
ките ресурси в държавната администрация;
12. методически подпомага дейността на
звената по управление на човешките ресурси
в системата на министерството;
13. осъществява процесуално представи
телство по дела, които са свързани с трудови
спорове и спорове относно възникването, съ
държанието и прекратяването на служебните
правоотношения.
Чл. 20. Дирекция „Правни дейности и за
конодателство на Европейския съюз“:
1. осигурява в правнонормативно отноше
ние дейността на министерството, като оказва
правна помощ на министъра и на админи
стративните звена в структурата;
2. осъществява процесуалното представи
телство по дела, по които страна е министърът,
министерството или ръководителят на упра
вляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
и на Програмата за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г., както и представителство пред
Комисията за защита на конкуренцията и пред
други административно решаващи органи;
3. подготвя становища по конституцион
ни дела, по които заинтересована страна е
министърът;
4. съгласува изготвените от компетентните
дирекции становища по проекти на между
народни договори;
5. съгласува и дава становища по законо
съобразност на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
6. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
договорите, които се сключват от министъра,
с изключение на договори, сключвани по реда
на Закона за обществените поръчки;
7. изразява становища при налагане на
принудителни административни мерки;
8. изразява становища по законосъобраз
ността на процедури по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за държав
ния служител, Кодекса на труда, Закона за
достъп до обществена информация и други,
провеждани в министерството;
9. изразява становища във връзка с ре
шаването на правни проблеми, които са
свързани с лицензионна или регистрационна
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дейност, от отрасловата компетентност на
министерството;
10. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
11. изразява становища относно правните
основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения и съгласува за законосъобраз
ност издадените във връзка с това заповеди;
12. подпомага методически дейността на
юрисконсултите и служителите със задъл
жения в област та на нормотворчеството,
процесуалното представителство и изготвя
нето на правни становища и индивидуални
административни актове в останалите адми
нистративни звена в министерството, както и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
13. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
министерството;
14. изготвя и/или съгласува всички стано
вища по проекти на нормативни актове, които
са постъпили за съгласуване от министерства,
от други структури на изпълнителната власт
и от Народното събрание;
15. изготвя и/или съгласува всички под
готвени от други административни звена на
министерството или от второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра проекти
на постановления, разпореждания, решения и
протоколни решения на МС, които са свързани
с дейността на министерството;
16. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, които са свързани с при
лагането на европейското законодателство в
областта на земеделието и рибарството;
17. следи за съответствието на проектите
на нормативни актове с правото на ЕС;
18. изготвя правни становища за съответ
ствието на проектите на нормативни актове
с правото на ЕС и прилагането му в областта
на земеделието и рибарството;
19. изготвя отговори и позиции в рамките
на процедурите за нарушение по чл. 258, 259
и 260 от Договора за функционирането на ЕС;
20. участва в изготвянето или съгласуването
на позиции по преюдициални запитвания по
чл. 267 от Договора за функционирането на ЕС;
21. следи за въвеждането в срок на дирек
тивите в националното законодателство;
22. отговаря за окончателното оформяне
на проектите по т. 15 преди внасянето им за
разглеждане от МС;
23. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове от компетентността на правител
ството в ръководения от министъра ресор и
организира внасянето им за разглеждане на
заседания на МС;
24. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
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главния секретар на министерството относно
провеждането на заседанията на МС;
25. организира информирането на по
литическия кабинет и на служителите на
министерството относно актове на МС, ко
ито засягат или са свързани с дейността на
министерството;
26. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра.
Чл. 21. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета на системата на
министерството;
2. разпределя и представя за утвърждаване
от министъра бюджета на министерството и
бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
3. предлага извършването на промени по
бюджета и отразява утвърдените промени по
бюджета на министерството и по бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. участва във формирането на бюджетни
те приоритети и насоки на министерството,
изготвя анализи за финансовото състояние
на системата на министерството;
5. заявява пред Министерството на финан
сите, разпределя в Системата за електронни
бюджетни разплащания лимита за разходите
между разпоредителите с бюджет в системата
на министерството и одобрява плащанията в
СЕБРА на неоторизираните разпоредители;
6. изготвя месечните и тримесечните от
чети за касовото изпълнение на бюджетите,
на сметките за средства от ЕС и на сметките
за чужди средства на администрацията на
министерството, както и консолидираните
отчети за системата на министерството;
7. обобщава отчетите за изпълнение на
програмния и ориентиран към резултати
бюджет на структурите от системата на ми
нистерството;
8. изготвя анализи, които са свързани с
изпълнението на приходите и разходите по
бюджета на министерството и на второстепен
ните разпоредители с бюджет към министъра,
и участва при подготовката на становища до
ръководството по финансови въпроси и по
предложенията, които са свързани с приход
ната и разходната част на бюджета;
9. анализира разходването на средствата
за персонал в министерството и предоставя
информация на ръководството;
10. съдейства при определянето на размера
на такси и на цени за услуги, които се предос
тавят от министерството и от второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
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11. дава становища, отговаря текущо на
писма и запитвания и изготвя указания до
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра по въпроси, които са свързани с
бюджетния процес;
12. съгласува финансовите обосновки към
проекти на нормативни актове и оказва помощ
при разработването им;
13. организира и осъществява счетоводната
дейност на министерството в съответствие
със Закона за счетоводството и действащата
нормативна уредба в бюджетната сфера;
14. изготвя периодичните оборотни ве
домости и баланси на администрацията на
министерството, както и консолидираните
за системата на министерството;
15. съставя годишния финансов отчет на
администрацията на министерството, както
и консолидирания за системата на минис
терството;
16. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации на администра
цията на министерството;
17. осигурява съхраняването и ползването
на счетоводния архив на администрацията
на министерството;
18. предприема действия и изразява ста
новища по реда на Закона за държавната
собственост (ЗДС) във връзка с управлени
ето на недвижимите имоти и движимите
вещи – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството и на вто
ростепенните разпоредители с бюджет към
министъра, и организира дейностите, свър
зани със съставянето на актове за държавна
собственост и/или отразяване на настъпили
промени в управлението на имотите;
19. поддържа информационна база данни на
недвижимите имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на министер
ството, както и на имотите, предоставени за
управление на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
20. организира провеждането на тръжни
процедури за отдаване под наем на имо
ти – държавна собственост с предоставени
права за управление на министерството по реда
на ЗДС и Правилника за прилагане на ЗДС;
21. осъществява процесуално представи
телство по дела, които са свързани с упра
влението на недвижимите имоти – държавна
собственост.
Чл. 22. Дирекция „Стопански дейности,
инвестиции и хидромелиорации“:
1. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
2. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и дейностите по регистрация
на моторни превозни средства, застраховане,
поддръжка и ремонт, годишни прегледи, както
и организира реда за ползването на същите;
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3. осигурява разпределението на помещени
ята в сградата на министерството за ползване
от служители на дадено административно
звено след одобрение на главния секретар;
4. осигурява офис оборудването, техниката,
необходимите канцеларски материали, хартия
и тонери на служителите в министерството;
5. участва в инвентаризацията и организира
процедурите по бракуване и ликвидиране на
материалните активи, които са собственост
на министерството;
6. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени, както и организи
ра извършването на текущата поддръжка на
административната сграда на министерството,
на инвентара и техниката;
7. организира и отговаря за извършването на
ремонт и реконструкция на обекти – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството;
8. организира изготвянето на техническата
документация за възлагане на проектиране и
строителство на нови обекти и реконструк
цията на съществуващите;
9. изпълнява дейности от компетентността
на дирекцията по Правилника за организа
цията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към МС;
10. организира и контролира упражнява
нето на инвеститорски контрол и строителен
надзор върху обектите на министерството,
включително върху финансираните от Меж
дуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към МС обекти на министер
ството;
11. подпомага министъра при изпълнени
ето на държавната политика за концесии в
областите на неговата компетентност;
12. изготвя становища по проекти на актове,
които са свързани с прилагането на Закона
за концесиите;
13. подпомага министъра при организи
рането и осъществяването на контрола по
изпълнението на концесионни договори в
областите на неговата компетентност;
14. осигурява извършването на дейностите
по Закона за концесиите, които са свързани с
откриване на партиди, вписването на данни и
публикуването на документи в Националния
концесионен регистър;
15. подпомага министъра при разработва
нето, координирането и провеждането на дър
жавната политика в областта на напояването;
16. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
които са свързани с хидромелиорациите и
комплексното използване на водните ресурси;
17. разработва и участва в разработването на
стратегии, програми и проекти за изграждане,
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ремонт и поддържане на хидромелиоративния
фонд с цел ефективно използване на водите
за напояване;
18. извършва технико-икономически оценки
за състоянието и използваемостта на хидроме
лиоративния фонд, участва при разработването
на инвестиционни проекти и програми за
развитието му и провежда технико-иконо
мически съвет за разглеждане, приемане и
одобряване на предварителни (прединвести
ционни) проучвания и проектни разработки
от инвестиционното проектиране за обектите
от хидромелиоративната инфраструктура;
19. предлага за включване в бюджетната
прогноза на министерството средствата съ
гласно чл. 10, ал. 1 и изпълнява дейностите
по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне
размера на несправедливата финансова тежест
въз основа на нетните разходи, понесени от
т ърговско дружество „Напоителни систе
ми“ – ЕАД, на което със закон е възложено
задължението за извършване на обществена
услуга за защита от вредното въздействие на
водите на територията на цялата страна;
20. събира и предоставя информация на
комисията, определена със заповед на ми
нистъра, която съгласно изискванията на
§ 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключител
ните разпоредби на Закона за водите приема
ежегодно отчет за направените разходи при
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите от „На
поителни системи“ – ЕАД;
21. подпомага министъра при упражня
ване на функциите му на надзорен орган
съгласно Закона за сдружения за напояване
(ЗСН) и поддържа Регистър на сдруженията
за напояване.
Чл. 23. Дирекция „Административно об
служване“:
1. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на докумен
талния фонд на министерството посредством
Автоматизираната система за управление на
документооборота (АСУД);
2. класира в дела, систематизира и съхраня
ва съгласно Номенклатурата на делата всички
документи, които са създадени от дейността
на министерството;
3. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, които се
съхраняват в деловодството и в учрежденския
архив на министерството;
4. извършва експертиза за ценността на
документите, които се съхраняват в архива,
тяхната обработка и предаването им в Цен
тралния държавен архив;
5. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани
в АСУД;
6. организира и осигурява дейностите по
предоставяне на информация и администра
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тивни услуги на физически и юридически
лица и изготвя периодични анализи, справки
и отчети за изпълнението им;
7. оказва методическа помощ при осъщест
вяването на електронен документооборот
съгласно Закона за електронното управление
(ЗЕУ) и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
8. извършва вписване на данни в Админи
стративния регистър, Регистъра на услугите и
Системата за самооценка на административ
ното обслужване в Интегрираната информаци
онна система на държавната администрация;
9. осигурява техническото обслужване на
администрацията на министерството, като
предоставя ку риерски услуги и извършва
размножаване на документи за нуждите на
администрацията.
Чл. 24. Дирекция „Информационно и ко
муникационно обслужване“:
1. координира и участва при изпълнението
на дейностите и мерките, които са свързани с
провеждането на секторна стратегия за елек
тронното управление в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра в съответствие с Актуализираната
стратегия за развитието на електронното уп
равление в Република България (2019 – 2023);
2. участва при изпълнението на мерките и
дейностите, които са включени в Стратегията
за цифровизация на земеделието и селските
райони на Република България до 2027 г., от
компетентността на дирекцията;
3. координира дейностите по прилагането
на ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му в министерството и при
необходимост във второстепенните разпоре
дители с бюджет към министъра;
4. координира изпълнението на решенията
на Съвета по електронно управление към
Държавната агенция за електронно управление
в обхвата на структурите на министерството
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
5. отговаря за въвеждането и внедряване
то на системи в структурата на министер
ството, които са свързани с електронното
правителство, и за въвеждането на правила
и технологии за информационна сигурност и
оперативна съвместимост на документите и
данните, обменяни между администрациите;
6. отговаря за интеграцията на инфор
ма ц ионни т е сис т ем и на м инис т ерс т во т о
към централните системи на електронното
правителство в съответствие с изискванията
на наредбите за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
7. предлага конкретни мерки за осигуря
ване на минималните изисквания за мрежова
и информационна сигурност и организира и
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координира изпълнението им в министер
ството и във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
8. осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на кла
сифицираната информация в електронен вид;
9. координира реинженеринга на процесите
по предоставяне на административни услуги
с цел преминаване към предоставянето им и
по електронен път;
10. отговаря за интеграцията на информа
ционните системи на министерството с цел
унификация на данни и електронни услуги;
11. координира и оказва съдействие при
предоставяне на електронни административни
услуги;
12. отговаря за общосистемната инте
грация на електронния документооборот и
електронната идентификация в структурата
на министерството;
13. организира процеса по управление на
удостоверенията за електронен подпис;
14. участва и съгласува дейностите в ми
нистерството и при необходимост във вто
ростепенните разпоредители с бюджет към
министъра по доставка на хардуер, софтуер
и системни решения в съответствие с из
искванията за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
15. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникаци
онната инфраструктура на министерството,
системния софтуер и хардуера;
16. поддържа служебните регистри на пот
ребителите за достъп до компютърната мрежа
на министерството и компютърната техника;
17. поддържа и актуализира вътрешна ин
формационна система – интранет;
18. проучва, съгласува и контролира заку
пуването на нов хардуер, както и внедряването
на регистри, база данни и нови съвременни
технологии с цел повишаване на сигурност
та и ефективността на съществуващите ин
формационни и комуникационни системи и
въвеждането на нови софтуерни решения в
министерството и при необходимост – във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, в съответствие с изискванията на
ЗЕУ, Закона за киберсигурност и Наредбата
за минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност;
19. осигурява необходимите условия за
изпълнение на препоръките на Комисията
за защита на личните данни в съответствие
със Закона за защита на личните данни от
компетентността на дирекцията;
20. координира изпълнението на поли
тиките и инициативите, свързани с набори
от данни по приоритетни области, които се
публикуват в отворен формат на Портала за
отворени данни.

ВЕСТНИК
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Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
2. обобщава заявките за обществени по
ръчки и изготвя график за провеждането им
през съответната година;
3. организира и провежда пазарни консул
тации за определяне на прогнозната стойност
на обществените поръчки;
4. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съответ
ствие с предоставените є от звеното заявител
необходими технически данни по предмета
на поръчката и специфични изисквания към
кандидатите или участниците;
5. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изисквани
ята на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
6. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
7. организира съхраняването на докумен
тацията по провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки до приключ
ването им и предаването на документацията
в архива на министерството;
8. разработва и предлага за утвърждаване от
министъра вътрешни правила за организаци
ята за провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки от министерството и
за контрола по изпълнението им;
9. води електронен Регистър за обществени
поръчки по ЗОП и Регистър на сключените
договори за възлагане на обществени поръчки
в министерството;
10. осъществява процесуално представи
телство по дела, които са свързани с прове
дени процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП;
11. изразява становища по въпроси, които
са свързани със законосъобразността на об
ществени поръчки.
Чл. 26. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. подпомага министъра по осигуряване
на готовността за работа в условия на кризи
от военен и невоенен характер и защита на
класифицираната информация;
2. разработва и при необходимост актуали
зира плана за привеждане от мирно във военно
положение, както и военновременния план и
организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време;
3. разработва плановете на министерството
за действия при бедствия, противодействие
на тероризма и за евакуация на служителите
и техниката на министерството от сграда
та – при пожар, земетресение, наводнение
и опасност от радиационно и химическо
заразяване, и участва в разработването на
проекти на нормативни актове за работа в
условия на бедствия;
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4. контролира изготвянето и съгласува
плановете за защита на ст ратегическ ите
обекти, аварийните планове на обектите от
критичната инфраструктура и плановете на
структурите към министерството за действие
при бедствия, противодействие на тероризма и
за евакуация на служителите и техниката при
пожар, земетресение, наводнение и опасност
от радиационно и химическо заразяване;
5. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение, осигурява под
държането на пунктове за управление в техни
ческа готовност за използване и контролира
изпълнението на задачите по подготовката за
работа във военно време;
6. организира и осигурява взаимодейст
вието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането, използването и осигурява
нето на необходимите граждански ресурси за
отбраната на страната и управлението при
бедствия;
7. изготвя седмична, месечна и годишна
информация относно бедствия и аварии и
предизвиканите от тях поражения в аграрния
отрасъл и организира и осигурява взаимодейст
вието с другите министерства и ведомства
по отношение на ранното предупреждение и
оповестяване при бедствия;
8. планира, разпределя и отчита бюджетни
те средства по изграждането и експлоатацията
на комуникационно-информационна система
за управление при кризи и отбранително-мо
билизационна подготовка;
9. разработва ведомствения план и органи
зира дейностите по изпълнение на задължени
ята на министерството, които произтичат от
Националния план за оказване на поддръжка
от Република България като страна домакин
на силите на НАТО, както и други меропри
ятия, в които министерството участва;
10. извършва дейности по проектиране,
разработване, внедряване и експлоатация на
автоматизираната система за управление при
извънредно положение, военно положение или
положение на война;
11. организира и контролира прилагането
на изискванията на Закона за защита на кла
сифицираната информация (ЗЗКИ), другите
нормативни актове и на меж дународните
договори във връзка със защитата на класи
фицираната информация;
12. осъществява контрол относно определя
не на нивото на класификацията, регистраци
ята, движението, съхраняването и опазването
от нерегламентиран достъп на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
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13. издава и съответно отнема в определе
ните от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“, и води регистър
на проучените лица;
14. взаимодейства и предоставя информа
ция на Държавната комисия по сигурността
на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря
за изпълнението на задължителните указания
на комисията; осигурява взаимодействие с
органите по сигурността на информацията;
15. разработва план за защита на класифи
цираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
16. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия;
17. регистрира, получава, изпраща, разпре
деля, изработва, размножава, предоставя и
съхранява класифицираната и чуждестранната
класифицирана информация в съответствие с
изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни
актове и международни договори в тази област;
18. периодично извършва проверк и за
наличността и начина на съхраняване на
материалите, които съдържат класифицирана
информация;
19. предлага конкретни мерки и органи
зира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурите и опазването
от нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
20. предлага конкретни мерки и организи
ра изпълнението им самостоятелно или във
взаимодействие с дирекция „Информационно
и комуникационно обслужване“ за отстраня
ване на съществуващи слабости и нарушения
в областта на информационната сигурност
за опазване от нерегламентиран достъп до
класифицирана информация и информация
от служебен характер;
21. подпомага дейността по защита на
личните данни;
22. разработва план и организира охраната
на министерството чрез физически и техни
чески средства и осигурява и контролира
вътрешния ред, пожарната безопасност, както
и поддържането на системите за видеонаблю
дение в сградата на министерството;
23. организира и контролира пропускателния
режим в сградата на министерството по отно
шение на служителите или на външни лица,
получили достъп, посредством регистриране
на безконтактни идентификационни карти;
24. подготвя документи, свързани с осигу
ряване/прекратяване на достъп до системата
„Delegates Portal“ на Генералния секретариат
на Съвета на ЕС, на упълномощени служители
от министерството;
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25. оказва методическо ръководство и кон
трол на структурите към министерството по
дейности от компетентността на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията е служител
по сигурността на информацията и е на пряко
подчинение на министъра.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с общественост
та и протокол“:
1. осигурява провеждането на информа
ционната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
2. координира предоставянето на инфор
мацията в съответствие с конституционните
права на гражданите след вземане на решение
от компетентните и упълномощените лица
по ЗДОИ;
3. информира обществеността за политика
та на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. организира публичните изяви на служи
телите на министерството и на администра
тивните структури към него;
5. отговаря за координацията на взаимоот
ношенията с браншовите организации, които
функционират в областта на земеделието,
храните и горите;
6. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на администра
тивните структури към министерството с
обществеността;
7. организира проучването и анализирането
на общественото мнение преди, по време на
и след провеждането на определена политика
на министерството и анализира публикаци
ите в средствата за масово осведомяване за
дейността на министерството;
8. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на МС и на другите
министерства и ведомства;
9. съгласува подготвените от парламен
тарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентар
ния контрол в НС;
10. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската и
английската версия на официалната интернет
страница на министерството и публикува
информация;
11. участва в подготовката на програмата
на министъра и на ръководството на минис
терството за участия в публични събития в
страната;
12. осъществява контакти с посолствата на
чужди държави в Република България по повод
протоколното осигуряване на делови срещи с
ръководството на министерството – съгласува
предложената програма, извършва резерва
ции за провеждане на делови събития и на
ресторанти за придружаващите събитието
обеди или вечери; извършва съпровождане на
участниците в срещите, логистика, осигурява
протоколни подаръци и официални преводачи
по време на събитията;
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13. осъществява официалната протоколна
кореспонденция на министъра – ежедневно
координира получаването и изпращането на
отговори на писма от официалната електронна
поща на министъра;
14. осигурява писмени и устни преводи и
стенограф за административните структури
на министерството при необходимост;
15. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните коман
дировки на служителите на министерството,
на ръководителите на второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра и на
едноличните търговски дружества с държавно
участие, в които правата на държавата като
собственик на капитала се упражняват от
министъра;
16. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и на ръководството
на министерството;
б) посещения на чужди делегации в страна
та на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и в чужбина на
министъра и на ръководството на министер
ството;
г) работни и официални срещи на минис
търа и на ръководството на министерството;
17. осигурява протоколно официални и
работни срещи, семинари и дискусии, органи
зирани от министерството и други структури
в системата на министерството или от други
организации, на които е поканен за участие
министърът или представители на ръковод
ството на министерството;
18. отговаря за прилагането на прото
колните стандарти на Република България
при провеждането на официални и работни
срещи и събития с участието на министъра
и ръководството на министерството.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“ с две териториални звена: Център
за изпитване и сертифициране – Пловдив, и
Център за изпитване и сертифициране – Русе,
които са със статут на дирекции, и Централно
управление;
2. дирек ци я „Поземлени отношени я и
комасация“;
3. дирекция „Търговски дружества и дър
жавни предприятия“;
4. дирекция „Пазарни мерки и организации
на производители“;
5. дирекция „Директни плащания“;
6. дирекция „Идентификация на земедел
ските парцели“;
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7. дирекция „Анализ и стратегическо пла
ниране“;
8. дирекция „Държавни помощи и регу
лации“;
9. дирекция „Европейска координация и
международни отношения“;
10. дирекция „Развитие на селските райони“;
11. дирекция „Морско дело и рибарство“;
12. дирекция „Обща политика в областта
на рибарството“;
13. дирекция „Политики по агрохранител
ната верига“;
14. дирекция „Растениевъдство“;
15. дирекция „Биологично производство“;
16. дирекция „Животновъдство“.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на земе
делието, както и прилагането на ОСП на ЕС
чрез координация на дейността на областните
дирекции „Земеделие“ (ОДЗ);
2. подпомага министъра при осъществя
ването на контрол върху цялостната дейност
на ОДЗ;
3. координира, контролира и подпомага
дейността на ОДЗ и териториалните им звена
във връзка с извършваните от тях админи
стративни услуги;
4. извършва проверки по постъпили жал
би и сигнали от институции и граждани за
допуснати нарушения от служители на ОДЗ,
включително от служители в общинските
служби по земеделие;
5. организира извършването на комплексни,
целеви и тематични проверки на дейността
на ОДЗ и териториалните им звена и участва
в тях самостоятелно или съвместно с пред
ставители на други административни звена
в министерството;
6. координира дейност та по Закона за
опазване на селскостопанското имущество;
7. в качеството си на орган на статисти
ката разработва, изготвя и разпространява
статистическа информация в областта на
земеделието;
8. провежда периодични и еднократни ста
тистически изследвания, които са включени
в Националната статистическа програма на
Република България;
9. подготвя и провежда изчерпателни и
извадкови изследвания на структурата на
земеделските стопанства съгласно Регламент
(ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на
Съвета от 18.07.2018 г. относно интегрираната
статистика на земеделските стопанства и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС)
№ 1337/2011 (ОВ, L 200 от 7 август 2018 г.);
10. организира и провежда обучения на
експертите от ОДЗ за изпълнение на статис
тическите изследвания;
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11. подготвя и изпраща в системата е-Damis
на Евростат данни от проведените годишни
и месечни изследвания, прогнозни данни, на
ционални методологични доклади и доклади
за качеството в съответствие с изискванията
на действащото европейско законодателство;
12. поддържа и актуализира информацион
ната система за агростатистика за въвеждане,
контрол, валидиране и анализ на статистиче
ска информация;
13. разработва и поддържа статистически
регистър на земеделските стопанства;
14. изчислява за целите на земеделската
статистика стандартната продукция от земе
делски култури и категории селскостопански
животни и определя типологията на земедел
ските стопанства по изискванията на европей
ското законодателство относно установяване
на типологията на земеделските стопанства;
15. изготвя статистически балансови таб
лици на определени земеделски продукти по
методика на Евростат;
16. координира и оказва методическа помощ
при събирането на данни за статистически цели
от административните структури и службите
на министерството;
17. подготвя статистическа информация
по различни теми, с която подпомага минис
терството при изпълнение на националната
политика в областта на земеделието и Общата
селскостопанска политика на ЕС;
18. осъществява взаимодействие и обмен
на статистическа информация с Националния
статистически институт и с други национални
и международни организации;
19. осигурява функционирането на систе
мата за земеделска счетоводна информация
съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съ
вета относно създаване на система за съби
ране на счетоводна информация за доходите
и икономическата дейност на земеделските
стопанства в Европейската общност (ОВ, L
328 от 15 декември 2009 г.);
20. поддържа и актуализира интегрирана
информационна земеделска счетоводна сис
тема за въвеждане на данни, контрол, вали
диране и анализ на резултатите за доходите
и икономическата дейност на земеделските
стопанства на национално и регионално ниво
чрез извадка от стопанства;
21. определя методологията за събиране
на оперативна информация в областта на
растениевъдството, обработва постъпващата
информация от ОДЗ и изготвя бюлетин;
22. в качеството си на орган за връзка
с ЕК относно системата за земеделска сче
товодна информация осигурява и изпраща
необходимите данни в системата RICA-1 на
ЕК в изисквания формат;
23. координира и подпомага дейността на
Националния комитет за системата за земе
делска счетоводна информация;
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24. организира и извършва дейностите по
одобряване на типа на техниката по Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (ЗРКЗГТ) и по одобряване
на типа на двигатели с вътрешно горене за
извънпътна техника по отношение на емисиите
на замърсители;
25. организира дейността по издаването,
изменението, отказа, отнемането и съхране
нието на ЕС сертификати за одобряване на
типа, сертификати за национално одобряване
на типа и сертификати за одобряване на типа
на техниката по ЗРКЗГТ;
26. организира и извършва дейностите по
осъществяването на надзора и контрола по
чл. 15, ал. 2 – 5 от ЗРКЗГТ;
27. осъществява обмена на информация с
ЕК и органите за типово одобрение на дър
жавите – членки на ЕС;
28. организира и извършва дейностите по
изпитване и оценка за съответствие с наци
оналните и международните изисквания за
безопасност на техниката по ЗРКЗГТ;
29. организира дейността по регистрирането
на учебните форми за обучение за придоби
ване на правоспособност за работа с техника
по ЗРКЗГТ;
30. организира дейността по издаването и
подмяната на свидетелствата за правоспособ
ност за работа с техниката по ЗРКЗГТ;
31. създава и поддържа национален пуб
личен електронен регистър:
а) за регистрация, отчет и контрол на
техниката и на лицата, които са придобили
правоспособност за работа с нея;
б) на издадените ЕС сертификати за одоб
ряване на типа или национални одобрения
на типа;
в) на лицата, които притежават разрешение
за теоретично и практическо обучение на кан
дидатите за придобиване на правоспособност
за работа с техника;
г) на преподавателите, извършващи обу
чение на кандидати за придобиване на пра
воспособност за работа с техника;
32. разработва образци на документи, ме
тодики и указания по ЗРКЗГТ.
(2) Териториалните звена Център за изпит
ване и сертифициране – Пловдив, и Център
за изпитване и сертифициране – Русе, осъ
ществяват функции по:
1. удостоверяване на безопасност та на
употребявана техника по ЗРКЗГТ;
2. изпитване, сертифициране и оценяване
на съответствието на нова техника по ЗРКЗГТ;
3. изпитване и проверки във връзка с одо
бряване на типа на нови колесни трактори;
4. извършване на периодични проверки
на оборудването за прилагане на продукти
за растителна защита.
Чл. 30. Дирекция „Поземлени отношения
и комасация“:
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1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на позем
лените отношения и комасацията;
2. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
регламентиращи стопанисването и управле
нието на земите от държавния поземлен фонд
(ДПФ), поземлената собственост, комасацията
и опазването на земеделските земи;
3. подпомага министъра при извършването
на контрол, координира и оказва методи
ческа помощ по прилагането на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от гор
ския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване
на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им;
4. подготвя указания и инструкции, кои
то са свързани с поземлената собственост и
комасацията;
5. изготвя проекти на заповеди и договори
за разпореждане със застроени и прилежащи
площи към сгради и съоръжения по реда на
Правилника за прилагане на Закона за опаз
ване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
6. разглежда предложения за промяна на
предназначението на земеделските земи и
подготвя проекти на решения по тях, коор
динира и контролира дейността на комисиите
по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ;
7. изготвя проекти на наказателни поста
новления за нарушение на разпоредбите на
ЗОЗЗ и на ППЗОЗЗ;
8. поддържа регистър на дейностите, които
са свързани с промяна на предназначението
на земеделските земи;
9. разглежда искания за финансиране на
разработки и прилагане на проекти и техно
логии за възстановяване и подобряване на
продуктивните качества на земеделските земи
и рекултивация на нарушени терени;
10. изготвя проекти на заповеди за опре
деляне на размера и границите на нарушени
терени, подлежащи на рекултивация, и за
приемане на техническа и биологична ре
култивация;
11. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика, управлението, стопа
нисването, разпореждането, включително при
продажбата на прилежащи и застроени площи,
към сгради и съоръжения на организациите
по § 12 от преходните и заключителните раз
поредби на ЗСПЗЗ, както и за контрола върху
дейностите, свързани със земите от ДПФ по
реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане
на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ППЗСПЗЗ);
12. администрира регистър на земите от
ДПФ;
13. подготвя предложения до министъра
по искания за процедури за обезщетения със
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земи от ДПФ, както и за участие на имоти
от ДПФ в проекти за уедряване;
14. координира и контролира предаването
на данните и материалите, получени в изпъл
нение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър по реда
на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за кадастъра и имотния
регистър;
15. осъществява обмен на кадастрални
данни с Агенцията по геодезия, картография
и кадастър;
16. създава и поддържа специализирани
карти за земеделските земи;
17. поддържа база данни и архив на КВС и
регистрите към нея в цифров вид на централ
но ниво, предоставя цифрова информация и
услуги от КВС за територията на страната;
18. участва при подписването на решенията
на общинските служби по земеделие за възста
новяване на собствеността и обезщетяване на
собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
в изпълнение на разпоредбите на чл. 33, ал. 6
от ЗСПЗЗ и чл. 11, ал. 1 от ЗВСГЗГФ;
19. предоставя информация на оправомо
щени лица при образувани производства за
принудително изпълнение при несъстоятел
ност на задължени лица;
20. изг о т вя с та нови ща и о т г овори на
предложения и жалби по въпроси, свързани
с поземлената собственост, комасацията, опаз
ването на земеделските земи, управлението и
ползването на земите от ДПФ и поддържането
на КВС и регистрите;
21. осъществява процесуално представител
ство по дела, които са свързани с прилагането
на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ЗОЗЗ и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.
Чл. 31. Дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“:
1. подпомага министъра във връзка с осъ
ществяването на всички негови правомощия
съгласно Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала и Правилника
за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Кабиюк“;
2. изготвя документите, свързани с упраж
няване правата и задълженията на министъра
като представител на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала;
3. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества, в ко
ито министърът представлява държавата в
общото събрание или упражнява правата на
едноличния собственик на капитала, и пра
ви предложения до министъра във връзка с
тяхното преструкт у риране, приватизация,
ликвидация или несъстоятелност;
4. изготвя доклади и анализи за финан
совото състояние на Държавно предприятие
„Кабиюк“ и на търговските дружества, в които
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министърът упражнява правата на едноличния
собственик на капитала, и подготвя цялата
документация, свързана с одобряването на
годишните им финансови отчети;
5. извършва проверки за изпълнението на
възложените задачи от страна на органите
на управление и контрол на Държавно пред
приятие „Кабиюк“ и едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличния собственик на капи
тала, и информира министъра за резултатите
от проверките;
6. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на Държавно предприя
тие „Кабиюк“ и на търговските дружества, в
които министърът представлява държавата в
общото събрание или упражнява правата на
едноличния собственик на капитала;
7. изготвя предложени я до минист ъра
във връзка с искания за съвместна дейност,
ползване на банкови кредити и извършване
на разпоредителни дейности от търговските
дружества с държавно участие;
8. осъществява мониторинг на процедури
те по ликвидация на търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие, в които
министърът упражнява правата на държавата
в капитала, от прекратяването им до залича
ването им от търговския регистър;
9. осъществява контакти и координация с
Агенцията за държавна финансова инспекция
във връзка с постъпващите в дирекцията до
клади за извършени финансови инспекции на
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на еднолич
ния собственик на капитала, на търговските
дружества с мажоритарно държавно участие в
капитала и на Държавно предприятие „Кабиюк“;
10. предприема необходимите действия за
обезщетяване на собствениците по реда на
Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти и по отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия във връзка с преходни
те и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол;
11. подпомага контрола върху дейността на
кооперациите, които са създадени по Схемата
на земеделски капиталов фонд;
12. ос ъщес т вя ва п роцесуа л но т о п ред
ставителство по дела, които са свързани с
търговските дружества, в които министърът
упражнява правата на държавата в капитала;
13. подпомага министъра при определяне на
държавната политика в областта на горското
и ловното стопанство;
14. разработва и актуализира Националната
стратегия за развитие на горския сектор;
15. подпомага министъра при координаци
ята и мониторинга на изпълнението на На
ционалната стратегия за развитие на горския
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сектор и на Стратегическия план за развитие
на горския сектор, годишни програми за из
пълнение на приоритети и други документи,
които са свързани с държавната политика в
областта на горското стопанство и ловното
стопанство;
16. подпомага министъра при:
а) упражняване на правата му като орган
на управление на държавните предприятия
по Закона за горите (ЗГ);
б) упражняване на правата на собственост
на държавата в държавните предприятия по ЗГ;
в) упражняване на контрол върху дейността
на държавните предприятия;
г) вземане на решения за разпореждане с
имоти, които не са горски територии, соб
ственост на държавните предприятия или
предоставени им за управление, както и при
съгласуване на искания за отдаването им
под наем;
д) вземане на решение за отдаване под наем
или под аренда на горски територии – държав
на собственост, предоставени за управление
на държавните предприятия по ЗГ;
е) упражняване на правомощията му за про
веждане на конкурси за съвместно извършване
на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона
за лова и опазване на дивеча на територията
на държавните ловни стопанства, както и
при провеждане на конкурси за предоставяне
на стопанисването и ползването на дивеча в
дивечовъдните участъци;
ж) осъществяване на контрол по изпълне
ние на наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ – за
горските територии, които са държавна соб
ственост, както и при изготвяне на указания
по прилагането є;
з) упражняване на правомощията му по
ЗГ и Закона за лова и опазване на дивеча,
свързани с държавните предприятия;
17. събира, обобщава и анализира информа
цията, получена от държавните предприятия,
свързана с цялостната им дейност;
18. подпомага участието на държавните
предприятия по ЗГ във връзка с изпълнението
на европейски проекти, стратегии, планове
за действие и други, които са свързани с
тяхната дейност;
19. координира и осъществява контакти
със заинтересуваните страни във връзка с
функциите на дирекцията и дейностите на
държавните предприятия по ЗГ;
20. участва в разработването и съгласува
проекти на нормативни актове в областта на
горското и ловното стопанство;
21. участва в приемането на резултатите
от инвентаризацията на горските територии,
както и на горскостопанските планове за
горските територии – държавна собственост;
22. организира създаването на Национален
съвет по горите и координира и подпомага
работата му;
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23. поддържа регист ър на браншовите
организации и на националните браншови
организации в горския сектор съгласно чл. 224,
ал. 1 от ЗГ.
Чл. 32. Дирекция „Пазарни мерки и орга
низации на производители“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП на ЕС в областта на пазарните мерки
и организациите на производители;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
оценки на прилагането и други програмни
документи в областта на пазарните мерки и
организациите на производители;
3. разработва и съгласува проекти на нор
мативни и административни актове, които са
свързани с прилагането на пазарни мерки и
организациите на производители;
4. изготвя и съгласува схемите и мерките
за пазарна подкрепа на земеделските произ
водители;
5. изготвя и съгласува предложения за фи
нансиране на схемите и мерките за пазарна
подкрепа на земеделските производители в
съответствие с правилата на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието;
6. оказва методическа помощ на дирекциите
в министерството и на РА при прилагане на
пазарните мерки и на политиката за създаване
на организации на производители;
7. осъществява взаимодействието със съот
ветните служби на ЕК, Съвета на ЕС и Евро
пейския парламент във връзка с политиката
по прилагане на ОСП в областта на пазарните
мерки и организациите на производители;
8. организира и подпомага дейността по
признаване на организации на производители,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации;
9. упражнява контрол на признатите ор
ганизации на производители за спазване на
критериите за признаване и поддържа бази
данни за тях;
10. подпомага министъра при прилагане на
политиката на ЕС за регулиране веригата на
доставките, борбата с нелоялните търговски
практики и въвеждането на системи за дого
варяне в определени сектори на земеделието;
11. изпълнява функциите на национален
компетентен орган за избор на оценяващи
организации и прилагащи организации и за
провеждане на групи за наблюдение на промо
ционални програми, както и за осъществяване
на координация между ЕК и предлагащите
организации в съответствие с изискванията
на европейското законодателство;
12. подпомага министъра при провежда
нето на политиката за подкрепа на износа на
селскостопански стоки;
13. поддържа и осигурява публичен достъп
до актуална информация относно условията
за износ на селскостопански и хранителни
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продукти за страни – потенциални търговски
партньори на Република България, мита, ве
теринарни изисквания, правила за произход и
други, включително договарянето на образци
на сертификати със съответните компетентни
органи, с изключение на фитосанитарните
сертификати за износ и за реекспорт на рас
тения и растителни продукти;
14. осъществява взаимодействие и коор
динация с второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра, които извършват
дейности и услуги, пряко свързани с вноса,
износа и вътреобщностната търговия със зе
меделски и хранителни продукти, и поддържа
контакти със заинтересованите браншови
организации;
15. идентифицира възможности за увелича
ване на българския износ на селскостопански
и хранителни стоки въз основа на анализ на
търсенето на световните пазари и експортните
предимства на продуктите, които се произ
веждат в страната;
16. чрез Министерството на икономиката
си взаимодейства с търговско-икономичес
ките съветници, командировани в службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Репуб
лика България, с оглед на делегираните им
правомощия и компетентности;
17. участва в изпълнението на задълженията
на Република България и на ЕС в Световна
та търговска организация (СТО), свързани с
договореностите по селското стопанство, и
участва в подготовката и провеждането на
преговорите за либерализация на търговията
със селскостопански стоки между ЕС и трети
страни във връзка със съществуващи или
сключване на нови споразумения;
18. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговските
механизми на ОСП и на режима на стоките
извън Анекс 1 към Договора за функциони
рането на ЕС;
19. осъществява процесуално представител
ство по дела в областта на пазарните мерки
и организациите на производители.
Чл. 33. Дирекция „Директни плащания“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП в областта на директните плащания и
системата за кръстосаното съответствие;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
анализи и оценки на прилагането и други про
грамни документи в областта на директното
подпомагане на земеделските производители;
3. изготвя и съгласува схемите и мерките за
директно подпомагане на земеделските произ
водители съгласно законодателството на ЕС;
4. изготвя и съгласува предложения за фи
нансиране на схемите и мерките за директно
подпомагане на земеделските производители
в съответствие с правилата на ЕФГЗ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

5. разработва и съгласува проекти на нор
мативни и административни актове, които
са свързани с предоставянето на директни
плащания и с прилагането на системата на
кръстосаното съответствие;
6. оказва методическа помощ на РА при
прилагането на схемите за директно подпома
гане на земеделските производители, както и
на системата на кръстосаното съответствие;
7. оказва методическа помощ на дирек
циите в министерството при прилагането на
схемите и мерките за директно подпомагане;
8. ос ъщес т вя ва вза и модейс т вие т о с ъс
съответните служби на ЕК и Съвета на ЕС
във връзка с политиката на директното под
помагане на земеделските производители и
нейното прилагане;
9. участва в работни групи и комитети към
ЕК и Съвета на ЕС в областта на директното
подпомагане на земеделските производители;
10. разработва и съгласува ръководства и
методики за прилагане на схемите за директ
ни плащания и системата на кръстосаното
съответствие;
11. осъществява процесуално представител
ство по дела, които са свързани с предоставя
нето на директни плащания и с прилагането
на системата на кръстосаното съответствие.
Чл. 34. Дирекция „Идентификация на зе
меделските парцели“:
1. създава и поддържа в актуално състояние
Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) и специализираните бази
данни и регистри, свързани с нея, по начин,
който е съобразен с целите на различните
схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи
регистрация на площи и осигуряващи без
проблемното функциониране и развитие на
ИСАК;
2. извършва ежегодно качествен контрол
на СИЗП и докладва резултатите от него
съгласно изискванията и методиките на Ге
нерална дирекция „Обединен изследователски
център“ при ЕК;
3. организира, координира и контролира
дейностите по актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК);
4. дешифрира обновената ЦОФК, анализира
необходимостта от актуализация и корекция
в съществуващите физически блокове и из
вършва тези промени чрез дигитализация;
5. извършва интерпретиране на инфор
мацията от ортофотоизображения за други
нужди на земеделието;
6. контролира извършването на теренни
проверки и коректността на протоколите от
теренни проверки; обучава служителите от
общинските служби за провеждането им;
7. от разява констатациите от теренни
проверки на физически блокове – промени в
граници, формиране на нови или обединява
не на съществуващи, изключване на трайно
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неподходящи за подпомагане площи, промяна
в начина на трайно ползване и други харак
теристики на физически блокове;
8. извършва анализ и обработка на ди
гитални модели на релефа за прилагане на
схеми и мерки за плащане на площ;
9. обучава служители от общинските служби
по земеделие и от ОДЗ за работа със СИЗП;
10. оказва методическа помощ на общински
те служби по земеделие и на ОДЗ във връзка
с планирането и извършването на дейностите,
които са свързани със СИЗП;
11. предоставя данни и изготвя анализи
при извършването на одитни мисии от ЕК,
които са свързани с плащането на площ, и
участва в такива мисии;
12. поддържа информационна система
за регистъра на земеделските стопани на
централно ниво, координира и контролира
поддържането є на областно ниво, предоставя
информация от нея и подготвя методически
указания по прилагането на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани;
13. осъществява процесуално представи
телство по административни дела, образувани
по жалби срещу заповеди на министъра за
одобрение, неодобрение или изменение на
данните в Системата за идентификация на
земеделските парцели.
Чл. 35. Дирекция „Анализ и стратегическо
планиране“:
1. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, адми
нистрирани в системата на министерството,
въз основа на които разработва анализи и
стратегически документи в областта на зе
меделието;
2. анализира макроикономическите показа
тели, състоянието на отрасъла и тенденциите
в неговото развитие;
3. определя и анализира външни и вътреш
ни фактори на влияние върху системата на
земеделието с цел улесняване вземането на
оперативни решения и оценка на рисковете;
4. идентифицира и разработва стратегиче
ски цели, които изискват дългосрочно пла
ниране в земеделието, предвижда тенденции
за развитие с оглед на интегрирането им в
конкретен стратегически документ;
5. координира дейности за постигане на
съгласуваност и обвързаност при формули
рането на политики за развитие на аграрния
сектор, приоритети, цели и мерки за тяхното
осъществяване;
6. осъществява мониторинг на изпълнени
ето на заложени приоритети, цели и мерки,
които засягат аграрния отрасъл, в национални
стратегии, програми и планове;
7. подпомага процеса на формиране на об
щата политическа рамка за аграрния сектор,
която обхваща националните приоритети и
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цели в аспекта на прилагане на ОСП на ЕС
и инструментите є за финансово въздействие;
8. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на министерството в съ
ответствие с програмата на правителството
и с други стратегически документи;
9. изготвя ежегодния доклад за дейността
на министерството;
10. разработва и разпространява сит у
ационно-перспективни анализи за основни
селскостопански продукти с цел подпомагане
при вземането на решения от стопанските
субекти в аграрния сектор;
11. разработва годишен доклад за състоя
нието и развитието на земеделието (Аграрен
доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпома
гане на земеделските производители;
12. осъществява наблюдение и анализ на
развитието на местния и на международните
пазари на земеделски продукти и предоставя
информация на земеделските производители;
13. извършва анализ и оценка на структу
рата и изменението на цените на земеделската
продукция;
14. осъществява наблюдение на движението
на цените на основни хранителни продукти
по веригата на предлагане;
15. докладва ценова информация на ЕК в
сроковете и по начина, които са определени
в правото на ЕС;
16. анализира аграрната търговия на Ре
публика България по основни партньори и
групи стоки;
17. поддържа база данни за търговията на
Република България със селскостопански
продукти в рамките на ЕС и с трети страни;
18. осъществява мониторинг на търгов
ските потоци на земеделска продукция на
международните пазари и изготвя анализи
за двустранната и многостранната търговия
с аграрни стоки.
Чл. 36. Дирекция „Държавни помощи и
регулации“:
1. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на политиката за национално
подпомагане в земеделието, рибарството и
горското стопанство в съответствие със зако
нодателството на ЕС за държавните помощи
и във връзка с правомощията му по Закона
за държавните помощи;
2. участва в разработването и съгласува
проекти на нормативни актове от компетент
ността на държавните помощи и регулации;
3. изготвя предложения за национално под
помагане чрез прилагане на минимални помо
щи „de minimis“ в земеделието и рибарството;
4. осъществява взаимодействие, наблюдение
и подпомага министъра при осъществяване
на контрол на процеса на прилагане на схе
мите за държавни помощи от Държавен фонд
„Земеделие“, както и координация между
министерството и други администратори на
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държавни помощи, които имат отношение
към земеделието, рибарството и горското
стопанство;
5. осъществява взаимодействие със съот
ветните служби на ЕК и Съвета на ЕС във
връзка с политиката за национално подпома
гане чрез държавни помощи в земеделието,
рибарството и горското стопанство;
6. изготвя становища за съвместимостта
със законодателството на ЕС в областта на
държавните помощи в случаи на предоставяне
на публични средства в областта на земеде
лието, рибарството и горското стопанство;
7. подпомага министъра при изпълнението
на функциите му на председател на Управи
телния съвет на Държавен фонд „Земеделие“
по Закона за подпомагане на земеделските
производители;
8. администрира системата на лицензиране
на вноса на земеделски продукти от трети
страни, обхванати от Общата организация
на пазарите на земеделски продукти, в съот
ветствие с европейското законодателство и
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Ев
ропейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
9. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на Политиката за предотвра
тяване и управление на рисковете и кризите
в земеделието;
10. осъществява взаимодействие и наблю
дение при прилагането на Политиката за
предотвратяване и управление на рисковете и
кризите в земеделието, която се извършва от
другите отговорни институции в системата на
министерството и от браншовите организации;
11. извършва преглед на съществуващите
административни режими в системата на ми
нистерството в съответствие с разпоредбите
на Закона за ограничаване на административ
ното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност;
12. координира дейностите по оптимизи
ране на процедурите за прилагане на регула
торните режими в сътрудничество с бизнеса
и с неправителствените организации с оглед
на създаване на оптимална бизнес среда;
13. прави предложения за облекчаване на
регулаторните режими и за намаляване на
административната тежест за бизнеса в об
ластта на земеделието, рибарството, храните
и горското стопанство;
14. извършва преценка на представени
проекти на актове за размера на админи
стративните такси и изготвя становища и
предложения за коригирането им съобразно
разпоредбите на Закона за ограничаване на
административното регулиране и администра
тивния контрол върху стопанската дейност и
Закона за държавните такси;
15. осъществява процесуа лно предста
вителство по дела от компетентността на
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дирекцията, по които страна е министърът
или министерството.
Чл. 37. Дирекция „Европейска координация
и международни отношения“:
1. подпомага министъра при осъществя
ването на политиката в областта на между
народните отношения, двустранното и мно
гостранното международно сътрудничество
в областта на земеделието, храните, горите
и рибарството, както и при участието му в
работата на международни организации в
тези области;
2. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Репуб
лика България в областта на земеделието
като държава членка – подготовка на отче
ти, информации и доклади за изпълнението
на плана за действие за съответната година
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. участва в работата на Съвета по евро
пейските въпроси;
4. координира и ръководи работата на Ра
ботна група 7 „Земеделие“ и Работна група 8
„Рибарство“ по Постановление № 85 на Ми
нистерския съвет от 2007 г. за координация
по въпросите на Европейския съюз;
5. подпомага министъра при неговото учас
тие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
и координира изготвянето и съгласуването на
позицията за заседанията;
6. отговаря за участието на Република
България в Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство, в Комитета на постоянните пред
ставители и в Специалния комитет по селско
стопанство, като координира изготвянето на
позициите и указанията за заседанията и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
7. координира участието на българските
експерти в заседанията на работните групи
към Съвета и на комитетите и работните
групи към ЕК в областта на земеделието и
рибарството;
8. събира и предава на Министерството на
финансите разходооправдателни документи
във връзка с отчета на пътните разходи на
участниците от системата на министерството
в заседанията на подготвителните органи на
Съвета на ЕС;
9. поддържа база данни за проведените
заседания, които съдържат позиции, указания,
становища и отчетни доклади на участниците
в заседанията на институциите на ЕС, и въ
вежда одобрените от Съвета по европейските
въпроси позиции по съответните досиета в
областта на земеделието и рибарството в ком
пютърната информационна система на МС;
10. подпомага министъра при осъществя
ването на цялостната комуникация, писмена
или по електронен път, на министерството
със службите на ЕК по въпроси в областта
на земеделието и рибарството;
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11. съгласува или изготвя становища по
проекти на всички актове, постъпили за съ
гласуване от министерства, от други структури
на изпълнителната власт и от НС, както и
документи, които са изготвени от други ад
министративни звена на министерството и
второстепенни разпоредители с бюджет, от
компетентността на дирекцията;
12. изпълнява задълженията по Постановле
ние № 165 на Министерския съвет от 2004 г.
за организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
които са свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара на друга държава
членка, като контактна точка за системата на
министерството по Директива (ЕС) 2015/1535
на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила относно
услугите на информационното общество, и
отговаря за нотификацията пред Министер
ството на икономиката;
13. изпълнява функцията на Национален
администратор на Информационната система
за управление и наблюдение на селскостопан
ските пазари;
14. отговаря за подготовката на двустранни
и многостранни международни документи в
областта на земеделието, храните, горите и
рибарството;
15. отговаря за изпълнението на задълже
нията на министерството по двустранните и
многостранните международни документи;
16. отговаря за цялостната подготовка на
международните срещи в страната и в чуж
бина на министъра, заместник-министрите,
началника на политическия кабинет и на
главния секретар;
17. организира и участва в работата на
смесени комисии за търговско, икономическо
и научно-техническо сътрудничество и на
смесени работни групи;
18. осъществява официалната междуна
родна кореспонденция на ръководството на
министерството;
19. подго т вя и у част ва в рабо тата на
международни организации в областта на
земеделието, храните, горите и рибарството;
20. координира подготовката и участва в
провеждането на международни конферен
ции, семинари, кръгли маси и други, както
и на международни панаири и изложения на
селскостопански и хранителни стоки;
21. ежемесечно събира, синтезира и изпраща
на Министерството на външните работи и на
МС актуална информация за международните
мероприятия в системата на МЗХГ;
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22. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерство
то, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори.
Чл. 38. (1) Дирекция „Развитие на селските
райони“ е управляващ орган на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Управля
ващият орган отговаря за програмирането,
управлението и изпълнението на програмата по
ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:
1. р а з р а б о т в а и а к т у а л и з и р а П Р С Р
2014 – 2020 г. и осъществява преговорния
процес със службите на ЕК във връзка с
одобряването и измененията на програмата;
2. разработва националното законодател
ство за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. и
документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове;
3. разработва политиките от Споразумени
ето за партньорство за периода 2014 – 2020 г.
в част „Земеделие и селски райони“ в синхрон
с Европейските структурни и инвестиционни
фондове и други инструменти и инициативи
на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;
4. гарантира, че изборът на дейности за
финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г. съот
ветства на приложимите критерии за подпо
магане на програмата съгласно действащото
законодателство;
5. организира осъществяването на оценката
на постъпилите проектни предложения и до
говорирането на мерките „Трансфер на знания
и действия по осведомяване“, „Консултантски
услуги, управление на стопанството и услуги
по заместване в стопанството“, „Подкрепа
за инвестиции в инфраструктура – развитие,
модернизация или адаптиране на земеделска
и горска инфраструктура“, „Сътрудничество“,
„Водено от общностите местно развитие/
Лидер“ за подмерки 19.1, 19.3 и 19.4 и „Тех
ническа помощ“;
6. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Държавен
фонд „Земеделие“ – РА, функции, в т.ч. на
процеса по създаването и функционирането
на подходяща електронна система за събиране
и обработване на информация за мониторинг
на ПРСР 2014 – 2020 г., която да следи всички
показатели от Индикаторния план на ПРСР
2014 – 2020 г. и всички индикатори за мони
торинг, съгласно Указанията за мониторинг
на ЕК;
7. прилага корективни мерки и действия
в съответствие с констатирани от външни и
вътрешни контролни органи пропуски, сла
бости и нередности в нормативната уредба за
прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.;
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8. е отговорен управляващ орган за при
лагане на подхода „Водено от общностите
местно развитие“ (ВОМР);
9. организира и участва в Комитета за
координация на ВОМР по чл. 12 от Поста
новление № 161 на Министерския съвет от
2016 г. за определяне на правила за коор
динация между управляващите органи на
програмите и местните инициативни групи,
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подход „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г. (ПМС № 161 от 2016 г.);
10. гарантира, че проектите на тематичната
подпрограма се определят отделно за целите
на мониторинг и оценка съгласно чл. 67 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селски
те райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета;
11. програмира подходящи мерки и схеми
за борба с климатичните промени, за опазва
не на почвите, биоразнообразието и водните
ресурси, чрез които да осигури изпълнението
на ангажиментите, свързани с околната среда
и климата, произтичащи от приложимото
европейско законодателство за Европейските
структурни и инвестиционни фондове;
12. събира информация за базовите индика
тори, включително данни за икономическото
развитие на отделните сектори в национален/
регионален план, както и за социално-иконо
мическите характеристики на селските райони;
13. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнени
ето на ПРСР 2014 – 2020 г., са информирани
за задълженията си, произтичащи от пре
доставянето на помощта, поддържат отделна
счетоводна система, свързана с програмата, и
са наясно с изискванията за предоставянето на
данни на управляващия орган и записването
на всички продукти и резултати;
14. изготвя и отговаря за изпълнението
на Плана за оценка във връзка с чл. 56 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за разви
тие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.) (Регламент
(EC) № 1303/2013) и гарантира, че оценките
на ПРСР 2014 – 2020 г. във връзка с чл. 55 и 57
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от Регламент (EC) № 1303/2013 са изготвени
в необходимите срокове и са в съответствие
със системата за мониторинг и оценка;
15. осигу рява необходимата на РА ин
формация за обезпечаване на ефективното
изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г. относно
мерките и дейностите, които се прилагат от
управляващия орган;
16. координира работата на Комитета по
наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., организира
и участва в провеждането на неговите засе
дания и подготвя нужните данни и анализи
за работата му, в т.ч. на постоянните работни
групи/подкомитети към него;
17. осигурява изпълнението на Комуни
кационен план, включващ популяризиране
и информация относно ПРСР 2014 – 2020 г.,
информационни дейности за запознаване с
възможностите, предоставяни от програмата
и правилата за получаване на финансиране,
насочени към потенциалните бенефициенти,
партньорските и заинтересованите организа
ции и широката общественост;
18. изготвя годишните доклади за напредъка
по прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г. и след
одобряването им от Комитета по наблюдение
ги предоставя на ЕК;
19. организира и контролира работата
на Националната селска мрежа за периода
2014 – 2020 г.;
20. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.,
произтичащи от приложимото право на ЕС
и от националното законодателство, като:
а) организира и координира работата по
изготвянето на прог рамни док у менти за
развитие на земеделието и селските райони;
б) осъществява координация с програмите,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и други инструменти и
инициативи на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;
21. разработва политики за управление на
средствата от ЕЗФРСР за периода 2021 – 2027 г.;
22. разработва и контролира финансови
инструменти, които се изпълняват със сред
ства от ЕЗФРСР;
23. осъществява процесуалното представи
телство по дела, по които страна е ръководи
телят на управляващия орган на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
(2) Дирекцията по ал. 1 организира и коор
динира и другите дейности на министерството
по управление на средства от ЕЗФРСР, вклю
чително по наблюдението, оценката, отчета
и публичността на ПРСР 2007 – 2013 г. до
нейното приключване.
Чл. 39. Дирекция „Морско дело и рибар
ство“ изпълнява функциите на Управляващ
орган на Програмата за морско дело и ри
барство 2014 – 2020 г. (ПМДР). Управлява
щият орган е отговорен за управлението и
изпълнението на програмата по прозрачен,
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ефективен и коректен начин в съответствие
с приложимото европейско и национално
законодателство, в т.ч.:
1. организира, координира и участва в
изготвянето, актуализирането, изпълнени
ето, наблюдението и оценката на ПМДР
2014 – 2020 г.;
2. дефинира и разработва критерии и ме
тодология за избор на операции по ПМДР;
3. осъществява цялостния процес по про
веждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПМДР,
в т.ч. проверки на място, до сключване на
административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
4. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, които са ангажирани по
изпълнението на ПМДР, са информирани за
задълженията си, произтичащи от предоста
вянето на помощта;
5. контролира изпълнението на делегира
ните на Държавен фонд „Земеделие“ – РА,
функции по програмата;
6. изпълнява функциите на секретариат,
координира и подпомага работата на Коми
тета за наблюдение на ПМДР, организира и
участва в провеждането на неговите заседа
ния и обобщава нужните данни и анализи за
работата му, в т.ч. на постоянните работни
групи към него;
7. участва в Комитета за координация на
ВОМР по чл. 12 от ПМС № 161 от 2016 г.;
8. организира и управлява изпълнението
на подхода ВОМР в рибарските райони по
ПМДР за периода 2014 – 2020 г.;
9. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
10. изготвя годишните доклади, свързани
с изпълнението на програмата;
11. организира и координира работата по
изготвянето на програмни документи в об
ластта на морското дело и рибарството;
12. въвежда и актуализира информация в
информационните системи за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Репуб
лика България (ИСУН 2020) и в Единния
и нформа ц ионен пор та л на европейск и т е
структурни и инвестиционни фондове;
13. въвеж да, преглеж да и акт уализира
данните по изпълнението на програмата в
Компютризираната информационна система
за обмен на данни на ЕК – SFC 2014;
14. осъществява координация с програмите,
финансирани от Европейските фондове;
15. регистрира, отчита и докладва устано
вените случаи на нередности по ПМДР;
16. осигурява провеждането на междинна
и последваща оценка на ПМДР съгласно
чл. 54 – 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
17. извършва последващ контрол за законо
съобразност на проведените от бенефициента
процедури за избор на изпълнител;
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18. организира и контролира работата на
Националната рибарска мрежа за периода
2014 – 2020 г.;
19. подготвя програмните документи, които
са свързани с управление на средствата от
Европейския фонд за морско дело и рибарство
за периода 2021 – 2027 г. ;
20. осъществява процесуалното представи
телство по дела, по които страна е ръководи
телят на управляващия орган на Програмата
за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.;
21. изпълнява и други функции, присъщи
на управляващ орган, в съответствие с при
ложимото европейско и национално законо
дателство.
Чл. 40. Дирекция „Обща политика в об
ластта на рибарството“:
1. подпомага министъра при разработване,
координиране и провеждане на държавната
политика в областта на рибарството, прилагане
на Общата политика в областта на рибарството,
Общата организация на пазарите на продукти
от риболов и аквакултури и определяне на
националните приоритети в тези области;
2. подпомага министъра при осъществя
ването на дейността по управление на наци
оналните квоти за риболов, предоставени на
Република България съгласно регламентите
на Съвета за определяне на възможностите
за риболов на определени рибни запаси и
групи рибни запаси, които са приложими в
Черно море;
3. подпомага министъра при осъществяване
на мониторинг върху дейността на Изпълни
телната агенция по рибарство и аквакултури
с цел гарантиране на изпълнението на изис
кванията на европейското право и прилагане
на националната политика в областта на
рибарството;
4. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
които са свързани с управлението, ползването
и опазването на рибните ресурси във водите
на Република България и прилагането на
Общата политика в областта на рибарството
в съответствие с правото на ЕС;
5. разработва и участва в разработването на
стратегии, програми и проекти за развитие на
рибарството и опазване на рибните ресурси;
6. организира и подпомага дейността по
признаване на организации на производители,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации в сектора
на рибарството, осъществява контрол върху
дейността на признатите организации и асо
циации в сектора на рибарството за спазване
на критериите за признаване;
7. поддържа актуален списък на признатите
организации на производители, асоциации на
организации на производители и междубран
шови организации в сектора на рибарството;
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8. координира дейностите на министер
ството с Министерството на околната среда
и водите и с други ведомства и организации,
които имат отношение към устойчивото раз
витие на рибните ресурси, участва в между
ведомствени работни групи;
9. участва в дейността на работните групи
по вътрешна и външна политика в рибарството
към Съвета на ЕС и в изготвянето на пози
ции и указания за заседанията на Съвета и
подготвителните му органи по въпросите от
компетентността на дирекцията;
10. изпълнява функциите на секретариат и
организира дейността на постоянната комисия
по чл. 10, ал. 7 от Закона за рибарството и
аквакултурите;
11. изпълнява функциите на секретариат
и организира дейността на консултативния
съвет по рибарство, който е създаден към
министъра.
Чл. 41. Дирекция „Политики по агрохра
нителната верига“:
1. подпомага министъра при разработ
ването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на качест
вото и безопасността на храните и фуражите,
здравеопазването на животните, здравето на
растенията и растителния репродуктивен ма
териал и граничния контрол по безопасност
на хранителната верига;
2. подпомага министъра при изпълнение на
функциите на национален компетентен орган
по схемите за качество съгласно европейското
законодателство за земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и
с традиционно специфичен характер;
3. подпомага министъра при разработва
нето, координирането и прилагането на дър
жавната политика в областта на хранителната
индустрия в обхвата на компетенциите на
министерството;
4. изготвя, участва в разработването и съг
ласува проекти на нормативни актове, които
са свързани с качеството и безопасността на
храните и фуражите, здравеопазването на жи
вотните, здравето на растенията и растителния
репродуктивен материал и граничния контрол
по безопасност на хранителната верига;
5. подпомага методически структурите на
министерството, които имат отношение към
агрохранителната верига;
6. координира дейността на министерството
с Министерството на здравеопазването, с дру
ги ведомства и с браншовите организации по
отношение на качеството и безопасността на
храните и фуражите, здравеопазването на жи
вотните, здравето на растенията и растителния
репродуктивен материал и граничния контрол
по безопасност на хранителната верига;
7. изготвя анализи на технологиите на
производство на храни и осъществява наблю
дение при развитието на новите технологии
в хранителната промишленост;
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8. изготвя планове за действие в сектора
на хранителната промишленост в случаи на
затруднен достъп до пазара;
9. анализира законодателството на държа
вите – членки на ЕС, в областта на агрохра
нителната верига;
10. подпомага министъра в диалога с пред
ставители на бизнеса от хранителния сектор
по отношение на агрохранителната верига;
11. организира и участва в работата на
Националния консултативен съвет за по-добро
функциониране на веригата на предлагане на
храни към министъра;
12. обмен я информаци я с Цент ъра за
оценка на риска по хранителната верига по
отношение на рисковете, които са свързани
с агрохранителната верига;
13. участва в осъществяването на съвместна
дейност с Европейския орган по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Ко
декс Алиментариус, Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
международни организации по безопасност на
храните и фуражите, здравеопазване на жи
вотните, здраве на растенията и растителния
репродуктивен материал и граничен контрол
по безопасност на хранителната верига;
14. изготвя становища и позиции за участие
в работните органи към Съвета на Европа,
Съвета на ЕС и ЕК по въпросите от компе
тентността на дирекцията;
15. участва в работните групи към Съвета
на ЕС в конфигурацията му „Селско стопан
ство и рибарство“ и към ЕК по въпросите от
компетентността на дирекцията, в Постоян
ния комитет по растения, животни, храни и
фуражи, Кодекс Алиментариус и в работните
групи към него;
16. участва в междуведомствени работни
групи по въпроси от компетентността на
дирекцията;
17. координира предоставянето на ин
формация и изготвя единен многогодишен
национален план за контрол в изпълнение
на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/20 04
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка на
съответствието със законодателството в об
ластта на фуражите и храните и правилата за
опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните, и годишен доклад
за изпълнение на единния многогодишен на
ционален план за контрол;
18. осъществява функции на национална
контактна точка по Кодекс Алиментариус
и координира ефективното функциониране
на дейностите по Кодекс Алиментариус в
България и на Платформата за генетично
модифицирани храни към Организацията по
прехрана и земеделие на Организацията на
обединените нации;
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19. изпълнява функциите на национално зве
но за контакт (НЗК) в Република България по
системите: Система за бързо предупреждение
за храни и фуражи (Rapid Alert System for Food
and Feed/RASFF), Система за административ
на помощ и сътрудничество (Administrative
Assistance and Cooperation System/А АС), Сис
тема за измами с храни (Food Fraud Network/
FFN), Интегрираната компютризирана вете
ринарна система, наречена TR ACES (Trade
Control and Expert System), Система за уп
равление на заявленията за продуктите за
растителна защита (Plant Protection Products
Application Management System/PPPAMS), на
ЕК, Международна мрежа на органите за без
опасност на храните (International Food Safety
Authorities Network/INFOSAN), и поддържа
тяхното функциониране;
20. провежда обучения на експертите от
звената за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи;
21. поддържа електронен публичен регистър
на издадените от министъра удостоверения за
съответствие с качествените характеристики
на млечните продукти по БДС;
22. изготвя становища и позиции за учас
тие в Консултативната комисия по генетично
модифицирани организми и приема заявления
за предлагане на генетично модифицирани
организми на пазара като продукти или със
тавка на продукти;
23. поддържа електронен публичен регис
тър на площите, които са засети с генетично
модифицирани растения, за които има разре
шение за пускането им на Европейския пазар;
24. участва в извършването на проверки за
прилагане на законодателството по агрохрани
телната верига във връзка с постъпили жалби
и сигнали относно дейността на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
по въпросите на качеството и безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването на
животните, здраве на растенията, растителния
репродуктивен материал и граничен контрол;
25. извършва одит на официалния контрол,
осъществяван от БАБХ, попадащ в компетен
циите на дирекцията, и на звеното за контакт
по Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи в БАБХ;
26. поддържа на интернет страницата на ми
нистерството публичен електронен регистър на:
а) производителите на земеделски продукти
и храни с географски означения;
б) производителите на земеделски продукти
и храни с традиционно специфичен характер;
в) лицата, които осъществяват контрол
за съответствие на продуктите и храните с
географски означения и с традиционно спе
цифичен характер;
г) производителите на земеделски продукти
и храни, за които се използва незадължител
ният термин за качество „планински продукт“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Чл. 42. Дирекция „Растениевъдство“:
1. подпомага министъра при осъществява
нето и изпълнението на националната поли
тика и политиката на ЕС, която е свързана
с растениевъдството;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
оценки на прилагането и други програмни
документи, които са свързани с развитието
на растениевъдството;
3. разработва и съгласува проекти на нор
мативни и административни актове, които са
свързани с растениевъдството;
4. оказва методическа помощ на админи
стративните звена и структури към министъра
при прилагане на политиката в областта на
растениевъдството;
5. ос ъщес т вя ва вза и модейс т вие т о с ъс
съответните служби на ЕК, Съвета на ЕС и
Европейския парламент във връзка с полити
ката по прилагане на Общата селскостопанска
политика в областта на растениевъдството;
6. координира провеждането на наблюдения
на земеделските култури за установяване на
моментното им състояние съобразно агрокли
матичните условия и изготвя доклад-анализ
за резултатите;
7. разработва и актуализира технологични
карти за производство на полски култури и на
плодове и зеленчуци за целите на прилагане на
програми, мерки, схеми и държавни помощи
в областта на растениевъдството;
8. обобщава и анализира информацията и
изготвя справки и баланси на зърното и на
плодовете и зеленчуците в страната, както и
прегледи на състоянието и на тенденциите
на пазарите в страната и в ЕС;
9. изготвя мерки за увеличаване на въз
можностите и подобряване на условията за
реализация на пазара на произведените рас
тителни продукти;
10. организира и участва в дейността на
Консултативния съвет по зърното, Консулта
тивния съвет по тютюна и Консултативния
съвет по овощарство и зеленчукопроизводство
към министъра;
11. изпраща на ЕК информация чрез Сис
темата ISAMM за хмел, коноп и тютюн;
12. отговаря за ежемесечното изпращане
на информация към ЕК за наличните запаси
по видове зърнени култури за включването
им в Общата система за обмен на данни
(AMIS – FAO) и за ежегодното обобщаване
и изпращане на ЕК на информация за про
изводството и запасите от ориз, предвидена
в Приложение III, т. 1 от Регламент за из
пълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от
20 април 2017 г. за определяне на правила за
прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на уведомленията до
Комисията относно информация и документи и
за изменение и отмяна на няколко регламента
на Комисията (ОВ, L 171 от 4 юли 2017 г.);
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13. осъществява методическо ръководство
на ОДЗ по приемането и контрола за достовер
ност на подадените декларации от обектите за
съхранение на зърно и зърнопроизводителите
съгласно ЗПООПЗПЕС;
14. администрира дейността по издаване
на разрешения за отглеждане на растения от
рода на конопа (канабис), предназначени за
влакно, семена за фураж и храна и семена за
посев, и по издаване на лицензия на вносител
за внос на семена от коноп, непредназначени
за посев, по Закона за контрол върху нарко
тичните вещества и прекурсорите и поддържа
регистър на издадените разрешения, както и
регистър на издадените лицензии;
15. администрира издаването на разре
шения за промишлена обработка на тютюн
и организира работата на Експертния съвет
за издаване на разрешения за промишлена
обработка на тютюн;
16. поддържа регистър на лицата, които
притежават разрешение за изкупуване на суров
тютюн, и регистър на лицата, които притежават
разрешение от МС за промишлена обработка
на тютюн, съгласно Закона за тютюна, тютю
невите и свързаните с тях изделия;
17. подпомага провеждането на политиката
и упражнява методическо ръководство по
контрол на съответствието на качеството на
пресни плодове и зеленчуци.
Чл. 43. Дирекция „Биологично производ
ство“:
1. подпомага министъра в качеството му
на компетентен орган при провеждане на по
литиката на ЕС и на националната политика
в областта на биологичното производство,
надзора и контрола върху него;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
оценки на прилагането и други програмни
документи, които са свързани с биологичното
производство;
3. разработва и съгласува проекти на нор
мативни и административни актове, които
са свързани с биологичното производство,
включително актове за налагане на админи
стративни наказания;
4. оказва методическа помощ на дирекци
ите в министерството и на РА за прилагане
на правилата на биологичното производство;
5. ос ъщес т вя ва вза и модейс т вие т о с ъс
съответните служби на ЕК, Съвета на ЕС и
Европейския парламент във връзка с полити
ката по биологичното производство;
6. в качеството си на компетентно звено
организира прилагането, надзора и контрола
на правилата за биологично производство на
земеделски продукти и храни съгласно Регла
мент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г.
относно биологичното производство и етике
тирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189 от
28 юни 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008
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на Комисията от 5 септември 2008 г. за опре
деляне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти по отношение на
биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.);
7. осиг у рява работата на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия
по биологично земеделие по чл. 16, ал. 4 от
ЗПООПЗПЕС и осъществява функциите на
секретариат на комисията;
8. администрира създаването и поддържане
то на интернет страницата на министерството
на публични електронни регистри на:
а) лицата, които извършват дейност по
производство, преработване, съхранение и
търговия на земеделски продукти и храни,
които са произведени по правилата на био
логичното производство, включително подиз
пълнителите;
б) лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство;
в) посевния и посадъчния материал и
семената от картофи, които са произведени
по правилата на биологичното производство;
9. администрира издаването и отнемането
на разрешения на контролиращите лица, както
и делегирането на задачи на контролиращите
лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета;
10. организира и участва в надзора върху
контролиращите лица, получили разреше
ние от министъра, проследява изпълнението
на препоръките и изготвя предложения за
прилагане на мерките по чл. 22, ал. 4 от
ЗПООПЗПЕС;
11. извършва физически проверки на място
на оператори и подизпълнители като част от
надзорните проверки, както и във връзка с
тяхното участие в мерки за подпомагане на
биологичното производство;
12. изготвя процедури и образци на до
кументи за изпълнение на дейностите по
прилагане, надзор и контрол на правилата
за биологично производство на земеделски
продукти и храни, както и насоки и указания
за контролиращите лица;
13. разглежда искания и администрира
издаването от минист ъра на разрешени я
за изключения (дерогации) от правилата за
биологично производство на земеделски про
дукти и храни;
14. изготвя обобщен доклад до ЕК и дър
жавите членки за всички издадени от кон
тролиращите лица разрешения за изключения
(дерогации) от правилата за биологично про
изводство на земеделски продукти и храни;
15. проверява спазването от контролира
щите лица на нормативните изисквания при
налагане на мерки при несъответствия и/или
нарушения съгласно чл. 92г от Регламент (ЕО)
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№ 889/2008 на Съвета и вписва в регистъра
по т. 8 наложените мерки;
16. изготвя нотификации от Република
България и отговори по получени нотифика
ции към български оператори по системата
ОФИС (система за нередности с биологични
продукти);
17. дава достъп на контролиращи лица и
оператори за работа със Системата TR ACES
NT (система за внос на биологични продукти);
18. изготвя годишни доклади до ЕК и докла
два статистическа информация в съответствие
с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;
19. изготвя указания и участва в заседания
на комитети по биологично производство към
ЕК и в работни групи към Съвета на ЕС;
20. участва в одитни мисии на ЕК, Евро
пейската сметна палата, Сметната палата на
Република България и проследява изпълне
нието на плановете за действие.
Чл. 44. Дирекция „Животновъдство“:
1. подпомага министъра при разработването,
координирането и прилагането на държавната
политика в животновъдството, развъдната
дейност, хуманното отношение към животните
и производството на животинска продукция;
2. изготвя и участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове в
областта на животновъдството, производството
на животинска продукция, развъдната дейност,
хуманното отношение към животните и обез
вреждане на странични животински продукти;
3. идентифицира проблеми в сектор жи
вотновъдство, разработва доклади, програми
и насоки за развитие на животновъдството;
4. подпомага методически структурите на
министерството и координира дейностите му
с други ведомства и организации, които имат
отношение към опазване на биологичното
разнообразие в животновъдството, развъд
ната дейност и търговията с чистопородни
и хибридни разплодни животни, хуманното
отношение към животните и обезвреждане
на странични животински продукти;
5. участва в осъществяване на съвместната
дейност със Световната организация за здра
веопазване на животните и с други между
народни организации, свързани с хуманното
отношение към животните и със страничните
животински продукти;
6. участва в дейността на Държавната ко
мисия по породи животни;
7. организира и участва в работата на Съвета
за наблюдение на производството на суровини
и храни от краве мляко, на Консултативния
съвет по ветеринарномедицинска дейност, на
Съвета по животновъдство и на Консулта
тивния съвет по пчеларство към министъра;
8. поддържа и публикува на интернет стра
ницата на министерството актуален списък
на развъдните организации съгласно чл. 31,
ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ);
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9. поддържа база данни за постъпващата от
ОДЗ информация за регистрираните развъдни
ферми и стопанства по чл. 15 от ЗЖ;
10. подпомага министъра при осъщест
вяването на контрола върху дейността на
Изп ъ л н и т ел ната а г ен ц и я по селек ц и я и
репродукция в животновъдството в случа
ите по чл. 38 от Регламент (ЕС) 2016/1012
на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно зоотехнически и гене
алогични условия за развъждане, търговия
и въвеждане в Съюза на чистопородни раз
плодни животни, хибридни разплодни свине
и зародишни продукти от тях за изменение
на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви
89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за
отмяна на определени актове в областта на
развъждането на животни (ОВ, L 171/66 от
29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
относно разплодните животни“;
11. организира и участва в работата на
комисиите по ЗЖ за признаване или за отказ
от признаване на организациите за развъдни,
за одобряване или за отказ от одобряване на
развъдните им програми и за издаване на раз
решения за извършване на развъдна дейност;
12. събира, обработва и изпраща на ЕК
информация за изкупните цени на червени и
бели меса и яйца за консумация от кланиците и
центровете за опаковане по начин и в срокове,
определени от европейското законодателство;
13. обработва и докладва информация пред
ЕК за броя на производствените обекти за
стокови кокошки носачки според метода на
отглеждане и за максималния капацитет на
предприятията, по начин и в срокове, които са
определени от европейското законодателство;
14. организира дейността по изготвяне и ак
туализиране на годишни национални програми
за подобряване условията на производство и
маркетинг на пчелен мед и пчелни продукти
в съответствие с правото на ЕС, съдейства на
Държавен фонд „Земеделие“ при прилагането
им и докладва за изпълнението на мерките
по годишните национални програми по пче
ларство пред ЕК;
15. поддържа и акт уа лизира п убличен
списък на лицата, които са регистрирани по
чл. 19, ал. 7 от Закона за пчеларството;
16. участва в изготвянето на Програмата
от мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от земеделски
източници в уязвимите зони, на Правилата
за добра земеделска практика за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, на Правилата за добра земеделска
практика за намаляване на емисиите от амо
няк във въздуха, отделен от селскостопански
източници и на Плана за действие към Стра
тегията за В и К 2014 – 2023 г.;
17. организира ц ялостната дейност по
определяне на размера за компенсиране на
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материални щети по загинали селскостопан
ски животни и унищожени пчелни кошери в
резултат на природни бедствия;
18. координира дейността по прилагане на
зоохигиенните и ветеринарномедицинските
изисквания при отглеждането на селскосто
панските животни;
19. участва в комисията за издаване на
лиценз съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1
от 2016 г. за условията и реда за лицензиране
на зоологическите градини;
20. участва в извършването на проверки
на място в животновъдните обекти за уста
новяване на съответствие на дейността им с
действащото законодателство;
21. извършва мониторинг на официалния
контрол при производството на сурово мляко;
22. методически подпомага дейността и
може да участва в извършването на проверки
на обектите за съхранение и обезвреждане на
странични животински продукти и продукти,
които са получени от тях;
23. води публичен списък на независимите
акредитирани лаборатории за изследване на
суровото мляко съгласно чл. 11е, ал. 3 от ЗЖ;
24. участва при извършването на монито
ринг върху дейността на независимите акре
дитирани лаборатории относно изследването
на сурово мляко;
25. участва в осъществяването на надзор
върху вземането, транспортирането и прие
мането на проби сурово мляко с периодични
проверки на място;
26. участва в извършването на проверки на
място във ферми за производство на сурово
мляко съвместно с органите на БАБХ;
27. създава и поддържа регистър на пър
вите изкупвачи на мляко и го публикува на
интернет страницата на министерството;
28. отговаря за събирането, обработване
то и изпращането на ЕК на информация за
изкупните цени на краве мляко и на цените
франко завод на млечни продукти по начин
и в срокове, които са определени от европей
ското законодателство;
29. приема и обработва месечните декла
рации на първите изкупвачи за общото до
ставено количество краве мляко и докладва
информацията от декларациите по начин и в
срокове, които са определени от европейското
законодателство;
30. поддържа и актуализира на интернет
страницата на министерството електронен
регистър на кланиците, извършващи задъл
жителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5
от ЗПООПЗПЕС, и на класификаторите, които
завършват курс за класификация на кланич
ни трупове от говеда, свине и овце, съгласно
чл. 58б, ал. 7 от ЗПООЗПЕС;
31. извършва проверки на дейностите по
спазването на правилата за класификация и
на реда за събиране на данните за цените на
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кланичните трупове от говеда, свине и овце
и докладването на цените;
32. отговаря за изготвяне и изпращане на ЕК
на информация съгласно чл. 25 от Делегиран
регламент (ЕС) № 2017/1182 на Комисията от
20 април 2017 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на скалите на Съюза
за класификация на кланични трупове на
говеда, свине и овце и по отношение на отчи
тането на пазарните цени на някои категории
кланични трупове и живи животни (ОВ, L 171
от 4 юли 2017 г.).
Раздел IX
Организация на работата на министерството
Чл. 45. (1) Работното време на администра
цията е 8 часа дневно с променливи граници
от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч., при спазване правилата на чл. 10 от
Наредбата за административното обслужване.
(2) Работното време по ал. 1 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградата на министерството или по друг
подходящ начин. Конкретната организация
на работа и контролът по спазване на уста
новеното работно време се уреждат с акт на
министъра.
(3) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 2 министърът
може да определи различно от посоченото в
ал. 1 работно време.
Чл. 46. (1) Организацията на работата и
други специфични правила и процедури, кои
то засягат дейността на министерството, се
уреждат с акт на министъра по предложение
на главния секретар.
(2) Вътрешните правила за организацията
на административното обслужване в минис
терството се утвърждават от главния секретар.
(3) Всички входящи и създадени в резултат
от дейността на министерството документи
се регистрират в автоматизираната инфор
мационна система (АИС) за управление на
документооборота в министерството.
Чл. 47. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до министъра
предложения, сигнали и запитвания относно
организацията и дейността на министерството.
Приемането им се извършва на гише, чрез по
щенски оператор, по електронна поща и факс.
(2) Подадените предложения и сигнали
се регистрират в АИС за управление на до
кументооборота по ред, определен с акт на
министъра.
(3) Не се образува производство по ано
нимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, които
са извършени преди повече от 2 години. За
анонимни предложения и сигнали се считат
тези, които не съдържат достатъчно данни за
обратна връзка с подателя.
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(4) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на администра
тивни структури към министъра могат да се
правят до техните ръководители. Преписи от
тези предложения могат да се изпращат и до
министъра.
(5) Сигнали за злоупотреби с власт и ко
рупция, лошо управление на държавно иму
щество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на админи
стративни структури към министъра, когато
сигналът се отнася до служители на тези
структури или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да се подаде и чрез министъра.
(6) Сроковете за отговор на постъпилите
предложения, сигнали и запитвания са оп
ределени в Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 48. В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи служителите
от съответните административни звена в
министерството изготвят доклади, докладни
записки, служебни бележки, писма, становища,
справки, отчети, анализи, прогнози, планове,
програми, позиции, информации, проекти на
актове и други документи.
Чл. 49. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия със заповед
на министъра по предложение на заместникминистрите, главния секретар и директорите
на дирекции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Устройственият пра
вилник се приема на основание чл. 42, ал. 4
от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 11, ал. 2
Обща численост на персонала в Министерството на земеделието, храните и горите –
664 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
главен секретар
Инспекторат

17
10
1
14
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дирекция „Вътрешен одит“
14
дирекция „Наблюдение, координация и
контрол на дейността на Разплащателната
агенция“
8
финансови контрольори
3
Обща администрация
179
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
11
дирекция „Правни дейности и законода
телство на Европейския съюз“
43
дирекция „Финанси и управление на
собствеността“
35
дирекция „Стопански дейности, инвести
ции и хидромелиорации“
28
дирекция „Административно обслужване“ 17
дирекция „Информационно и комуника
ционно обслужване“
11
дирекция „Обществени поръчки“
13
дирекция „Сигурност“
10
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
11
Специализирана администрация
428
в т.ч.:
Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“
51
в т.ч.:
Централно управление
35
Център за изпитване и сертифицира
не – Пловдив
8
Център за изпитване и сертифицира
не – Русе
8
дирекция „Поземлени отношения и ко
масация“
44
дирекция „Търговски дружества и дър
жавни предприятия“
29
дирекция „Пазарни мерки и организации
на производители“
18
дирекция „Директни плащания“
13
дирекция „Идентификация на земедел
ските парцели“
40
дирекция „Анализ и стратегическо пла
ниране“
16
дирекция „Държавни помощи и регу
лации“
19
дирекция „Европейска координация и
международни отношения“
22
дирекция „Развитие на селските райони“ 51
дирекция „Морско дело и рибарство“
33
дирекция „Обща политика в областта на
рибарството“
11
дирекция „Политики по агрохранител
ната верига“
25
дирекция „Растениевъдство“
14
дирекция „Биологично производство“
20
дирекция „Животновъдство“
22
7918
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство в областта на малките и
средните предприятия между Министерството
на икономиката на Република България и
Министерството за бизнес среда, търговия
и предприемачество на Румъния
(Утвърден с Решение № 409 от 15 юли 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от 2 септем
ври 2019 г.)
Министерството на икономиката на Репуб
лика България и Министерството за бизнес
среда, търговия и предприемачество на Ру
мъния, наричани по-долу „страни“,
С оглед насърчаване и развитие на мал
ките и средните предприятия като част от
икономическите политики, определени от
правителството на Република България и
правителството на Румъния, в контекста на
установените приоритети с цел насърчаване
на потенциала на малките и средните пред
приятия, както и за повишаване на тяхната
производителност и икономически резултати,
в една глобализирана икономика, основана
на знания,
С цел насърчаване на модерните техноло
гии, управление на качеството и развитие на
човешките ресурси и повишаване на конку
рентоспособността на предприятията както
на национално, така и на международно ниво,
С оглед хармонизацията на обществото със
задълбочените трансформации в икономиката
и с изискванията на международните пазари,
Се споразумяха за следното:
1. Цели
Страните съвместно ще насърчават след
ните цели в съответствие с действащото
законодателство в държавата на всяка от
двете страни:
1.1. Общи цели
Да стимулират предприемачеството и да
развиват малките и средните предприятия.
По-нататъшни инициативи за сътрудничест
во между малките и средните предприятия в
двете страни в съответствие с критериите за
икономическа, финансова и социална ефек
тивност, както и опазване на околната среда.
1.2. Специфични цели
– Р азрабо т ва не и п ри ла га не на добри
практики за опростяване на процедури
те и намаляване на административните
разходи, пред които са изправени МСП
в двете страни, и редовен обмен на опит
в тази област.
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– С
 тимулиране на сътрудничеството между
предприятия и организации, притежавани
от работодатели/професионалисти, с ог
лед развитието и укрепването на трайни
икономически отношения.
– С пециализация и обучение на човешките
ресурси на публични и частни организа
ции, участващи в развитието на малки
и средни предприятия.
– Н асърчаване на сътрудничеството между
МСП в областта на иновациите и транс
фера на технологии в партньорство с
университети и научноизследователски
институти.
– Развитие на МСП в селските райони чрез
запазване на традиционните изкуства,
занаятите и туризма.
– Увеличаване на доходите на МСП чрез
улесняване на достъпа им до междуна
родните пазари.
– Н асърчаване и улесняване на бизнес
възможностите чрез създаване на елек
тронни бази данни, съдържащи адекватно
структурирана информация.
– Д а се насърчават малките и средните
предприятия да насочват своите дей
ности към международна търговия и
сътрудничество, като им се предоставя
необходимата информация и като се
улесняват контактите и участието им в
търговски делегации и международни
панаири.
– Д а организират, насърчават и осъщест
вяват съвместно двустранни и между
народни прояви с участието на малки и
средни предприятия.
– Да използват успешни модели за електрон
ния бизнес и да предоставят качествена
помощ за малкия бизнес.
– Д а се създадат центрове или мрежи за
бизнес инкубатор/ускорители за по-бърз
трансфер на иновации и осигуряване
на конкурентна среда, която да подкре
пя идеи, генериращи висока добавена
стойност.
– Подкрепа за по-силно и по-ефективно
развитие за представяне на интересите
на малк ите и средните предпри яти я
на национално и европейско равнище
(подкрепа и обмен на добри практики).
2. Форми на сътрудничество
С цел постигане на целите, съдържащи се в
настоящия Меморандум, сътрудничеството се
осъществява в следните форми в съответствие
с действащото законодателство в държавата
на всяка от страните:
а) създаване на съвместна работна група
на експертно равнище за бизнес средата и
сектора на МСП;
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б) взаимна подкрепа при подготовката и
изпълнението на програми за развитие за
малки и средни предприятия;
в) взаимна подкрепа при обучението на
човешки ресурси;
г) съвместно участие в подготовката и из
готвянето на проучвания и анализи от общ
интерес;
д) съвместно участие в национални и меж
дународни събития;
е) двете страни ще улесняват постоянните
връзки съответно между малките и средните
предприятия на Република България и Румъ
ния, така че те да имат достъп до пазарите на
двете държави или на трети държави, както и
до най-съвременните технологии, разработени
в двете страни партньори.
3. Процедури за сътрудничество и изпълнение
3.1. Дейностите, провеждани съгласно на
стоящия Меморандум, се планират по общо
съгласие относно целите, отговорностите и
необходимите ресурси.
3.2. Изпълнението на настоящия Мемо
рандум за разбирателство ще се координира
от лица, назначени от двете страни, чиито
задачи са да наблюдават текущите дейности
в рамк ите на годишните прог рами и да
действат като фактори за връзка с органите
на съответната държава.
3.3. Двете страни се споразумяха да приемат
подкрепа от трети страни, независимо дали фи
зически, или юридически лица, пребиваващи
в двете им държави или в трети държави, или
от мултинационални корпорации, при условие
че тя е в съответствие с целите и задачите на
настоящия Меморандум за разбирателство.
3.4. За целите на осъществяването на
настоящия Меморандум за разбирателство
двете страни определят приоритетите и на
личните им инструменти в съответствие със
законодателството и процедурните правила,
които преобладават в държавата на всяка от
страните.
4. Взаимни признавания
Страните взаимно ще признават прино
са на другата страна при изпълнението на
разпоредбите на настоящия Меморандум за
разбирателство, по-специално тези, които се
занимават с курсове, подготовка на материали
и започване на дейности, включващи МСП,
както в националната, така и в международ
ната сфера.
5. Други дейности
В горепосочени те област и и съгласно
разпоредбите на настоящия Меморандум за
разбирателство свързаните дейности могат
да се провеждат под формата на конкретни
договори или във всяка друга форма на вза
имноизгодно сътрудничество.
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6. Влизане в сила, валидност и изменение
на Меморандума
6.1. Настоящият Меморандум за разбира
телство влиза в сила от датата на последната
нотификация, съдържаща взаимното уведом
ление относно изпълнението на вътрешните
процедури, съгласно правните разпоредби на
съответната държава.
6.2. Настоящият Меморандум за разбира
телство се сключва за срок от 3 години.
Настоящият Меморандум се удължава за
още 3 години, ако никоя от двете страни не
уведоми писмено другата страна, най-малко
6 месеца предварително, за намерението си
да го прекрати.
6.3. Прекратяването на настоящия Мемо
рандум не накърнява проекти, които вече са
започнали съгласно неговите разпоредби, до
приключването на тяхното изпълнение.
6.4. Настоящият Меморандум може да
бъде изменен със съгласието на двете стра
ни. Измененията се включват в допълнение,
което е неразделна част от Меморандума.
Измененията влизат в сила по реда на ал. 1
на този член.
Долуподписаните подписаха доброволно
настоящия Меморандум за разбирателство.
Подписано в Букурещ на 29 март 2019 г. в
два оригинални екземпляра на английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
За Министерството
на икономиката на
Република България:
Eмил Караниколов,
министър

За Министерството
за бизнес среда,
търговия и предприемачество на Румъния:
Щефан-Раду Опря,
министър
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния център по обществено здраве
и анализи (ДВ, бр. 54 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 2 накрая се добавя
„включително употребата, злоупотребата и
зависимосттта от психоактивни вещества и
субстанции“.
§ 2. В чл. 16 числото „189“ се заменя с „202“.
§ 3. В чл. 17, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „5 дирекции“
се заменят с „6 дирекции“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. дирекция „Психично здраве и превенция
на зависимостите“;“.
3. Досегашните т. 4 – 10 стават съответно
т. 5 – 11.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
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1. В т. 10 думата „психично“ се заличава.
2. Точки 11 и 12 се отменят.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Дирекция „Психично здраве и
превенция на зависимостите“:
1. участва в разработването и изпълнени
ето на дейности, свързани с политиката за
психично здраве;
2. проучва и анализира състоянието на
психичното здраве и предлага модели за
подобряване на психичноздравния статус на
населението;
3. организира, провежда и координира дей
ности на национално и международно ниво в
областта на промоцията на психично здраве
и превенцията на зависимостите;
4. провежда епидемиологични проучвания
за разпространението на психичните разстрой
ства и рисковите фактори за отключването им;
5. събира и анализира данни за психично
здравното състояние на населението с акцент
върху лица с рисково поведение (агресия,
суицидни действия, злоупотреба с ПАВ);
6. провежда интервенционни мероприятия
(кампании, обучителни семинари, разработва
не и издаване на информационни материали)
по проблемите на психичното здраве;
7. провежда научни изследвания и осъ
ществява научно сътрудничество с европейски
и международни институции в областта на
психичното здраве и зависимостите;
8. изпълнява функциите на Национален
фокусен център за наркотици и наркомании,
проучвания и информация, като:
а) осъществява методическа подготовка,
ръководство и контрол, както и координация
при изграждането и функционирането на на
ционална публична информационна система
по проблемите, свързани с наркотиците;
б) изпълнява функциите на национално
звено за връзка, координация и сътрудни
чество с Европейския център за мониторинг
на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с
Европейската мрежа за информация в областта
на наркоманиите (REITOX);
в) осъществява сътрудничество с чуж
дестранни и меж дународни институции в
областта на изследователската практика и
функционирането на националните и между
народните публични информационни системи
по проблемите, свързани с наркотиците;
г) инициира, организира, възлага, контро
лира, подпомага и развива научноизследова
телска дейност в съответствие с актуалната
европейска практика, която обхваща теоре
тични и приложни изследвания в областта
на употребата на наркотици и психоактивни
вещества в България;
д) събира, класифицира, обработва, съхра
нява, анализира и разпространява информа
ция, свързана с наркотиците и наркоманиите;
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е) изготвя и внася за одобряване в На
ционалния съвет по наркотичните вещества
национален доклад по проблемите, свързани
с наркотиците в България;
ж) осъществява дейности по функциони
рането и развитието на ключовите индика
тори на Европейската информационна мре
жа – употреба сред населението, проблемна
употреба, инфекциозни заболявания, свър
зани с употреба на наркотици, смъртност,
свързана с наркотици, търсене на лечение,
свързано с употребата на наркотици, както
и на системата за ранно предупреждение за
нови психоактивни вещества;
з) организира и контролира периодичното
осъществяване на проучвания-оценки относно
броя и структурата на проблемно употребява
щите наркотични вещества в България в съ
ответствие с актуалната европейска практика;
и) организира и контролира периодичното
осъществяване на специфични проучвания
относно поведенчески характеристики на
проблемно употребяващите наркотични веще
ства в България в съответствие с актуалната
европейска практика;
й) организира и контролира събирането на
актуални данни относно броя на смъртните
случаи, свързани с употребата на наркотични
вещества и с нивото на смъртност сред упо
требяващите наркотици в България;
к) организира, контролира и поддържа
функционирането на информационна система
за профила и характеристиките на лекуващи
те се по повод на употребата на наркотични
вещества в България;
л) организира, координира и подпомага
функционирането на система за ранно пре
дупреждение за нови психоактивни вещества
в България;
9. осъществява координация и методи
ческо ръководство на дейностите, свързани
с превенция на употребата на наркотични
вещества, намаляване на вредите от упо
требата на наркотични вещества, лечение и
психосоциална рехабилитация на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества;
10. разработва програми за превенция на
употребата на наркотични вещества, за пси
хосоциална рехабилитация и за намаляване
на здравните вреди от употребата на нарко
тични вещества;
11. разработва програми и методи за работа
в областта на лечението на лица, зависими
от наркотични вещества;
12. осъществява мониторинг на програ
мите за превенция на употребата на нарко
тични вещества, програмите за лечение и
психосоциална рехабилитация и програмите
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, които се реализират
на територията на страната;
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13. изгот вя становища по п роек т и на
програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти за съответствието им с Наредба
№ 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия“;
14. дава съгласия за осъществяване на
програми за превенция на употребата на
наркотични вещества и програми за психо
социална рехабилитация;
15. дава съгласия за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от упо
требата на наркотични вещества, които се
осъществяват на територията на страната;
16. поддържа база данни на лицата, осъ
ществяващи програми за превенция и психо
социална рехабилитация, и на лицата, които
осъществяват програми за намаляване на
вредите от употребата на наркотични вещества;
17. поддържа служебна база данни на лица
та, включени в програми за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти;
18. осъществява специализирано обучение
на ръководители на програми и на работещи
в областта на превенцията, лечението, психо
социалната рехабилитация и намаляването на
вредите от употребата на наркотични вещества;
19. осъществява специализиран контрол на
лечебната дейност, осъществявана от програ
мите за лечение на лица, злоупотребяващи
или зависими от наркотични вещества;
20. извършва специализирани лабораторни
изследвания и експертизи, свързани с дей
ността на центъра;
21. поддържа и анализира информацията
от информационната система за регистрация
на суицидните действия;
22. управлява и разработва нови модули
за базираната в центъра онлайн система за
дистанционно обучение по проблемите на
психичното здраве;
23. осъществява подготовката на лица
за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите,
за които е акредитиран центърът; организира
и провежда продължаващо и индивидуално
обучение, както и други форми на учебнопреподавателската дейност в област та на
общественото здраве.“
§ 6. В чл. 24 се създава т. 26:
„26. обобщава информацията от анализите
на състоянието на специалистите в здраве
опазването съгласно Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2015 г.) и
подготвя доклад до министъра на здраве
опазването.“
Министър:
Кирил Ананиев
7910
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6135
от 23 април 2019 г.

по административно дело № 10556 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и седми февруари две
хиляди и деветнадесета година в състав:
председател: Мирослав Мирчев, членове:
Росица Драганова, Красимира Желева, при
секретар Галина Узунова и с участието на
прокурора Антоанета Генчева изслуша док
ладваното от съдията Росица Драганова – по
адм. дело № 10556/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „На
ционално сдружение на частните болници“,
представлявано от д-р Николай Болтаджи
ев – председател на УС, и сдружение „Цен
тър за защита правата в здравеопазването“,
представлявано от Стойчо Кацаров – предсе
дател на УС, подадена чрез упълномощения
адв. Полина Савова, срещу Наредба № 3
от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г. Иска се отмя
на на оспорената наредба като издадена при
съществени нарушения на административно
производствените правила и в нарушение на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол на
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). В писмена
защита се излагат допълнителни съображения
за нищожност на обжалваната наредба. Пре
тендира се присъждане на разноски.
О т в е т н и к ът – м и н ис т ър ът н а зд ра в е 
опазването, чрез процесуален представител
в пледоария по същество и в представени
писмени бележки от 27.02.2019 г. оспорва до
пустимостта и основателността на жалбата.
Иска отхвърляне на оспорването.
Заинтересованото лице – Националната
здравноосигурителна каса, чрез процесуален
представител оспорва основателността на
жалбата и иска отхвърлянето є.
Прокурорът от Върховната административ
на прокуратура дава мотивирано заключение
за допустимост и основателност на жалбата.
Върховният административен съд, тричле
нен състав на осмо отделение, като обсъди
събраните по делото доказателства в тяхната
съвкупност и съобрази доводите на страните,
приема следното от фактическа страна:
Възраженията на ответника за недопусти
мост на оспорването са неоснователни.
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Предмет на жалбата е законосъобразност
та на подзаконов нормативен акт – Наредба
№ 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г. Наредбата не
е била предмет на съдебен контрол.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чии
то права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Цитираната разпоредба сочи на необходимост
от непосредствен, пряк и личен правен интерес
като предпоставка за оспорване на подзаконов
акт. Представените удостоверения за актуално
състояние на оспорващите – сдружение „На
ционално сдружение на частните болници“ от
19.10.2018 г. и сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ от 27.09.2017 г.,
съдържащи информация за предмета на дей
ност, целите на сдруженията и средствата
за постигането им, обуславят наличието на
правен интерес според чл. 159, т. 4 АПК като
основание за допустимост на подадената жалба.
Съгласно Решение № 21 от 26 октомври
1995 г. по конституционно дело № 18/1995 г.
административният акт „засяга“ по смисъла
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията граждани
и юридически лица, когато нарушава или за
страшава техни права или законни интереси.
Това обективно нарушаване или застрашаване
на субективно право или законен интерес на
гражданин или юридическо лице е материал
ноправното основание за включване на адми
нистративния акт в кръга на съдебнообжал
ваемите актове. Практически това „засягане“
се обективира в нарушаване на правна норма
от по-висок ранг, която обжалваният адми
нистративен акт нарушава. Същевременно
това материалноправно основание легитимира
процесуалноправния интерес от съдебното
обжалване на административния акт.
В Решение № 5 от 17 април 2007 г., поста
новено по конституционно дело № 11/2006 г.,
Конституционният съд приема, че активна
легитимация имат всички правни субекти
в случаите, когато подзаконовият акт пряко
засяга права, законни интереси или създава
задължения за тях. Нормата на чл. 186, ал. 1
АПК предвижда и възможност за съдебно
обжалване от страна на граждани и юридичес
ки лица винаги, когато административният
нормативен акт може да наруши права, за
конни интереси или да създаде задължения
за тях. В този смисъл засягането на правата
не означава непременното настъпване на
вреди за правните субекти като предпоставка
за обжалването, а една възможност за зася
гане на правата. Прогресивният характер на
легитимацията според чл. 186, ал. 1 АПК е
възможността да се обжалват нормативните
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актове на администрацията не само когато
са налице пряко нарушени права, но и при
предстоящо засягане на права.
Според Тълкувателно решение № 2 от
12.02.2010 г. на ВАС по т.д. № 4/2009 г. със
ловните (браншовите) организации и другите
юридически лица с нестопанска цел могат да
оспорват подзаконови нормативни актове при
наличието на правен интерес, обоснован от
предмета на дейност, и целите, за които са
създадени. Съгласно Тълкувателно решение
№ 3 от 16.04.2013 г. на ВАС по т.д. № 1/2012 г.
при оспорване на административни актове с
искане за обявяване на нищожност правният
интерес за оспорващия следва да се преценява
към момента на подаване на жалбата.
С оглед поставените цели на сдружение
„Център за защита правата в здравеопаз
ването“, които са създаване на условия за
развитие и усъвършенстване на българското
здравеопазване и защита на индивидуални и
колективни права на граждани и организации
в сферата на здравеопазването и свързаните
с него социални дейности, произтичащи от
нормативните актове и международните спо
разумения, подписани от Република България,
е налице правен интерес на сдружението за
оспорване на процесната наредба. Такъв се
обосновава и от целите на сдружение „Нацио
нално сдружение на частните болници“, сред
които са облекчаване достъпа на пациентите
до качествена медицинска помощ, създаване
на условия за подобряване на медицинското
обслужване, участие при формирането на
националната здравна политика и др.
Предвид гореизложеното настоящият със
тав намира жалбата за процесуално допустима
при наличие на правен интерес по смисъла
на чл. 186, ал. 1 АПК, който произтича от
целите и предмета на дейност на сдруженията,
създадени в обществена полза.
Разгледана по същество, жалбата е осно
вателна.
Оспорената Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса е издадена от ми
нистъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29
от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 14.09.2018 г.; бр. 2 от 4.01.2019 г.,
в сила от 1.01.2019 г.
В § 5 на преходните и заключителните
разпоредби на наредбата е посочено, че се
издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО), което според
представената в съдебно заседание писмена
защита от процесуалния представител на жал
боподателите обуславя нейната нищожност,
тъй като посочената разпоредба е обявена за
противоконституционна с решение на Кон
ституционния съд, поради което не следва
да се прилага.
Така направеното възражение е неосно
вателно.
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С Решение № 3 от 8 март 2016 г., постано
вено по конституционно дело № 6/2015 г., е
обявена за противоконституционна разпоред
бата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 27 юни 2015 г.; посл.
изм., бр. 102 от 29 декември 2015 г.).
Обявената за противоконституционна ре
дакция на текста на разпоредбата на чл. 45,
ал. 2 ЗЗО е гласяла, че медицинската помощ
по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, се
определя като пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК. Пакетът е основен и допълните
лен и се определя с наредба на министъра
на здравеопазването, като се актуализира
веднъж годишно в срок до 31 октомври на
съответната година.
За да обяви за противоконституционна
разпоредбата в тази є редакция, КС е изло
жил мотиви, че на практика чл. 45, ал. 2 ЗЗО
дава само наименованията на новите пакети
без уредба на съдържанието им, като на за
коново ниво остава неясно какви ще бъдат
последиците за осигурените лица. В решение
то на КС са изложени съображения, че от
конституционната разпоредба на чл. 52, ал. 1
се налага изводът, че основните обществени
отношения, свързани с правото на здравно
осигуряване, трябва да бъдат уредени със
закон. Основният закон изрично възлага на
Народното събрание уреждането на условията
и реда да става със закон, а не с подзаконов
нормативен акт, и то с наредба на едноли
чен държавен орган. Основните обществени
отношения трябва да се уреждат със закон.
В случая уредбата им с подзаконов нормативен
акт с предвидената за пръв път възможност
за ежегодно актуализиране прави уредбата
временна, нестабилна и нетрайна. Система
та на задължителното здравно осигуряване,
осъществявано на принципа на солидарност,
следва да съдържа ясни правила в закона, за
да се гарантират стабилност и предвидимост
на правната уредба и защита на основното
право на гражданите на здравно осигуряване.
Основните за предмета на регулираното право
отношения в случая са правото на здравно
осигуряване и достъпна медицинска помощ.
Критериите, по които се формира съдържание
то на основния и на допълнителния пакет, тоест
на самата реализация на правото на здравно
осигуряване, принадлежат към категорията
основни обществени отношения, предмет на
регулиране само със закон. Разграничителните
критерии между предоставяните пакети меди
цинска помощ трябва да се уредени в закона
и едва след очертаване на законовата рамка
те могат да се детайлизират и конкретизират
в подзаконов нормативен акт. Без да са посо
чени дори и в най-схематичен вид основните
същностни характеристики на „основния“ и
„допълнителния“ пакет, с оспореното пред
КС изменение на чл. 45, ал. 2 ЗЗО директно
се прогласява разделянето на т.нар. пакет на
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два отделни. Законът не въвежда критериите,
въз основа на които осигурените граждани
могат да ползват при необходимост някой от
пакетите или преминаването от един пакет
в друг. В действителност именно това са ус
ловията и редът, по които гражданите могат
да получат нужната медицинска помощ, и
за тези критерии Конституцията в чл. 52,
ал. 1 изрично изисква уредба на ниво закон.
Законодателната празнота не може да бъде
запълнена от подзаконов нормативен акт,
стратегия или концепция.
С изменение, обнародвано в ДВ, бр. 101 от
2017 г., в сила от 19.12.2017 г., разпоредбата
на чл. 45, ал. 2 ЗЗО е придобила нова редак
ция и същата вече гласи, че медицинската
помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и
15, се определя като пакет, гарантиран от
бюджета на НЗОК, с наредба на министъра
на здравеопазването. Тази законова делега
ция е послужила като основание за издаване
на обжалваната в настоящото производство
наредба и разпоредбата в новата є редакция
не е атакувана пред КС и съответно не е
обявена за противоконституционна. От текста
на цитираната разпоредба следва изводът, че
обжалваната наредба е издадена от компе
тентен орган.
Процедурата по изработване, приемане и
обнародване на нормативни административни
актове е уредена в глава трета „Изработване
на проекти на нормативни актове“ на Закона
за нормативните актове (ЗНА), прилагана
субсидиарно на основание чл. 80 АПК.
Според чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на
проект на нормативен акт се извършва при
зачитане на принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. Пре
ди внасянето на проект на нормативен акт
за издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната инсти
туция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта.
Разпоредбата на чл. 28 ЗНА урежда изиск
вани я та к ъм мот иви те на нормат ивни те
актове. Нормата предвижда, че проектът на
нормативен акт заедно с мотивите се внася
за обсъждане и приемане от компетентния
орган. Мотивите съдържат: причините, които
налагат приемането; целите, които се поставят;
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба; очаквани
те резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива, и анализ за
съо т вет с т вие с п ра во т о на Европейск и я
съюз. Нормата на чл. 28, ал. 3 ЗНА изрично
предвижда, че проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви според
посочените изисквания, не се обсъжда от
компетентния орган.
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В жалбата се твърдят съществени нару
шения на административнопроизводствените
правила, които се изразяват в нарушение на
чл. 28, ал. 2 ЗНА. По-конкретно се сочи, че
мотивите за издаване на наредбата не съдър
жат нищо относно средствата, необходими
за прилагането є, очакваните резултати от
прилагането є, включително финансовите,
както и анализ за съответствието с правото
на Европейския съюз.
Съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 ЗНА мотивите,
съответно докладът към проект за нормативен
акт, съдържат финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба.
Нормата е императивна и неспазването води
до извод за незаконосъобразност на приетия
нормативен акт. В мотивите на обжалваната
наредба разделът „Финансови и други сред
ства, необходими за прилагането на новата
наредба“ се състои от две изречения. Едното
съдържа твърдението, че финансовите средства
за прилагането на наредбата са в рамките на
бюджета на НЗОК за съответната календарна
година, като няма да са в тежест на бюджети
те на изпълнителите на медицинска помощ,
а второто заключава, че от прилагането на
нормативния акт не се очакват финансови
резултати. Основателно е възражението на
жалбоподателите, че посоченото съдържание
не съответства на предвиденото в чл. 28, ал. 2,
т. 3 ЗНА. Липсва какъвто и да било анализ
относно финансовите средства, необходими
за прилагане на наредбата, и съответно дали
предвидените в бюджета на НЗОК средства
за текущата година биха били достатъчни с
оглед констатациите за извършените разходи
от предходни години и предвидения в новата
наредба пакет дейности, заплащани от НЗОК,
и евентуалната промяна в цените. С оглед на
тези показатели издателят на наредбата би
следвало да остойности всяка една от зало
жените за изпълнение медицински дейности,
необход и м и т е лек арс т ва и консу мат и ви,
които ще бъдат заплащани от бюджета на
НЗОК, и прогнозен брой за годината с оглед
статистиката от предходни години. Второто
изречение от обосновката съдържа очевидно
невярно твърдение, доколкото извършените
разходи сами по себе си представляват фи
нансов резултат.
Разделът „Очаквани резултати от прилага
нето на наредбата“ се състои от едно изречение,
съдържащо общи пожелания относно целите
на здравеопазването, и също не покрива из
искуемото съдържание по чл. 28, ал. 2, т. 4
ЗНА – да е налице анализ на очакваните
резултати от прилагането на нормативния
акт, включително финансовите.
При анализа на съответствието с правото
на Европейския съюз в мотивите към проекта
за наредбата е посочено, че предвид текста
на чл. 168, параграф 7 от Договора за функ
циониране на Европейския съюз уредбата на
обществените отношения, предмет на проекта
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за наредба, е въпрос на национално решение
и е от компетентността на отделните държави
членки. Това твърдение е в противоречие със
следващото, че проектът е съобразен с изиск
ването на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852
на Европейския парламент от 1.07.2018 г.
Наличието на адекватни мотиви е от зна
чение за проверката дали са спазени нормите
на административното регулиране с оглед
финансовата и материалната тежест, която
изпълнителите на медицинска помощ след
ва да понесат при изпълнение на здравните
дейности, предвидени в пакета. Липсата на
надлежна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по
същество на съответствието на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително за съответствието му с чл. 3
ЗОАРАКСД, в какъвто смисъл са част от ар
гументите на жалбоподателите, и съответно
води до неговата незаконосъобразност.
С оглед изложеното оспорената наредба е
приета при нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Това нарушение води до невъзможност съдът
да извърши контрол за законосъобразност
на подзаконовия нормативен акт с относи
ми законови разпоредби и до нарушение на
чл. 26, ал. 1 ЗНА, което налага оспореният
подзаконов нормативен акт да бъде отменен
като незаконосъобразен.
Своевременно направеното от оспорващите
искане за присъждане на разноски се явява
основателно предвид изхода на спора, пред
ставените доказателства за тяхното реално
извършване и оформянето им в списък на
основание чл. 80 ГПК.
Предвид горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
тричленен състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса, издадена от ми
нистъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29
от 30.03.2018 г.
Осъжда Министерството на здравеопаз
ването да заплати на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, ЕИК
175372371, съдебни разноски в размер на 430 лв.
(четиристотин и тридесет лева).
Осъжда Министерството на здравеопазва
нето да заплати на „Национално сдружение на
частните болници“, ЕИК 176542129, съдебни
разноски в размер на 410 лв. (четиристотин
и десет лева).
Решението подлежи на обжалване в 14-дне
вен срок от съобщаването му на страните
пред петчленен състав на Върховния адми
нистративен съд.
Председател:
Георги Чолаков
7839
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-48
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата,
предложение на директора на НИНКН с наш вх.
№ 33-00-525/12.07.2019 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН,
отразено в т. 6 на протокол № 81 от заседание,
състояло се на 12.08.2019 г., назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Актуализирам статута и променям наименованието на обект „Средновековна крепост „Русокастро“, местност Русин камък, 0,5 км източно
(ДВ, бр. 35 от 1965 г.), както следва:
1.1.  „Късноантична и средновековна крепост
Русокастро“, землище на с. Русокастро, община
Камено, област Бургас, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност
и с категория „национално значение“.
1.2.  Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
Координати на новите гранични точки в координатна система 1970 г.
т. А: 	 Х = 4640478.25 	
У = 9560232.85
т. Б: 	 Х = 4640457.94 	
У = 9560357.48
т. В: 	 Х = 4640456.07 	
У = 9560356.66
т. Г: 	 Х = 4640449.63 	
У = 9560353.91
т. Д: 	 Х = 4640440.28 	
У = 9560299.06
т. Е: 	 Х = 4640191.90 	
У = 9560329.82
т. Ж: 	 Х = 4640174.81 	
У = 9560311.64
т. З: 	 Х = 4640140.98 	
У = 9560217.47
т. И: 	 Х = 4640137.83 	
У = 9560106.60
т. К: 	 Х = 4640147.81 	
У = 9560105.71
т. Л: 	 Х = 4640439.60 	
У = 9560224.06
т. М: 	 Х = 4640469.38 	
У = 9560234.35
т. Н: 	 Х = 4640476.25 	
У = 9560233.16
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – започва от т. Е, пресича имот 41.9
до т. Ж от неговата южна граница и продължава
по линията, свързваща т. Ж през новите т. З и
т. И от имот 41.26 с т. К от югозападния ъгъл
на имот 41.9;
– от север – започва от т. М от северната
граница на имот 41.26 от КВС на землището и
продължава по нея до т. Г;
– от изток – тръгва от т. Г, пресича имот 41.26
до т. Д от североизточния ъгъл на имот 41.9 и
продължава по източната граница на същия
имот до т. Е;
– от запад – границата започва от т. К и съвпада със западната граница на имот 41.9 до т. Л
от северозападния му ъгъл, след това, пресичайки
имот 41.26, се затваря в т. М.

1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва поземлен имот
0.252 и части от поземлени имоти 41.9 и 41.26
по КВС на с. Русокастро с ЕК АТТЕ 63478, с
обща площ 58,514 дка.
1.2.1.3. Границата на охранителната зона на
недвижимата културна ценност започва от т. А
от северната граница на имот 0.184 по КВС на
землището и продължава по нея до т. Б, пресича
имот 0.184 до т. В от южната му граница, пресича имот 0.185 до т. Г от южната му граница,
продължава по южната граница на имот 0.185
до т. М, тръгва на север, като пресича имот
0.185 до т. Н от неговата северна граница и
пресичайки имот 0.184, се затваря в т. А.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на обекта включва части от поземлени
имоти 0.184 (местен път) и 0.185 (селскостопански
път) с обща площ 1,147 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност
Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране на археологическ и недви ж ими
културни ценности и структури. Забранява се
промяна на предназначението на земята. Забраняват се всякакви строителни дейности с
изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни табла, художествено и функционално
осветление, погледни площадки, пътеки и др.
Всички работи, свързани със социализацията
на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват
задължително под ръководството на археолог
като спасителни археологически проучвания
при условията на чл. 161 от ЗКН. Проектната документация за цитираните дейности се
съгласува с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.
Забранява се засаж дането на нова дървесна
растителност и трайни насаждения с дълбока
коренова система, както и използването на територията за пасище. Забранява се откриването
на кариери за добив на подземни богатства и
изграждането на ветрогенераторни, фотоволтаични паркове и площадки, базови станции
и ретранслаторни съоръжения на мобилни и
телекомуникационни оператори. Забранява се
обособяването на сметища и изграждането на
депа за преработка и съхранение на какъвто и
да е вид отпадъци. Забранява се бивакуването
и паленето на огньове.
1.2.2.2. Територията на охранителната зона
на недвижимата културна ценност
Проектната документация по поддръжката
на местния път (поземлен имот 0.184) и селскостопанския път (поземлен имот 0.185) да се
съгласува с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.
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Всички дейности, свързани с нарушаването на
земния пласт, да се извършват под наблюдението на археолог.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1.1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7943
ЗАПОВЕД № РД-9Р-49
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наш вх. № 33-00-525/12.07.2019 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол
№ 81 от заседание, състояло се на 12.08.2019 г.,
назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Тракийско
култово място“, м. Елова могила, землище на
с. Черновръх, община Трявна, област Габрово,
с класификация на археологическа единична
недвижима култу рна ценност и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност съвпадат с границите на ПИ с идентификатор 81058.337.361 по КККР на землището на
с. Черновръх, община Трявна, област Габрово.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност изцяло съвпада с ПИ с
идентификатор 81058.337.361 по КККР на землището на с. Черновръх, община Трявна, област
Габрово; общинска публична собственост; трайно
предназначение на територията – „Защитена“,
начин на трайно ползване – „За друг имот на
културно-историческото наследство“, с обща
площ 2205 кв. м.
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1.1.1.3. Поради отсъствието на данни за наличие на археологически структури, свързани с
недвижимата културна ценност, извън границите
на ПИ с идентификатор 81058.337.361 не се предлага определяне на охранителна зона за обекта.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
археологически структури. Забраняват се всякакви
строителни дейности с изключение на изграждане
на инфраструктура, свързана със защитата и/или
експонирането на археологическите недвижими
културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – подход
към обекта, пътеки, художествено и функционално
осветление, експозиционни информационни табла.
Работите, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта
на земния пласт, се извършват задължително
под ръководството на археолог като спасителни
археологически проучвания при условията на
чл. 161 от Закона за културното наследство (ЗКН).
Допуска се използването на североизточния ъгъл
на ПИ с идентификатор 81058.337.361 (терен, в
който не е установено наличие на археологически структури и културен пласт) за оформяне
на подход и приемна зона, обслужваща недвижимата културна ценност. Допуска се монтаж
на преместваеми обекти, свързани с обслужването на посетителите – информационни табели,
места за отдих, посетителски информационен
център, определени по схема и индивидуални
проекти. Дейностите задължително се извършват под наблюдение на археолог и при стриктно
спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. Схемите и
проектите, както и всички цитирани дейности
и инвестиционни инициативи за територията на
недвижимата културна ценност се съгласуват с
Министерството на културата по реда на чл. 83
и 84 от ЗКН, на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от
същия закон, както и с РИОСВ – Велико Търново. Забранява се бивакуване, къмпингуване,
както и паленето на огън. Забранява се използването на териториите, включени в границите
на недвижимата културна ценност, за депа за
всякакъв вид отпадъци. Забранява се изграждане
на базови станции и ретранслатори на мобилни
и ТВ оператори. Забранява се изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки и др. Забранява се откриването на
кариери за добив на подземни богатства. С оглед
осигуряване на по-добра териториалноустройствена защита и социализация на недвижимата
културна ценност, опазване на средата, в която тя
е възникнала и функционирала, и недопускане на
компрометиране или унищожаване на разкритите
археологически структури за разположените непосредствено около територията на недвижимата
културна ценност поземлени имоти (81058.337.17,
81058.337.74, 81058.337.296, 81058.337.125) – общинска собственост или стопанисвани от Община
Трявна, също не се допуска откриването на кариери
за добив на подземни богатства, изграждане на
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базови станции и ретранслатори на мобилни и
ТВ оператори, изграждане на ветрогенераторни
и фотоволтаични паркове и площадки, както и
използването им като депа за отпадъци.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7944
ЗАПОВЕД № РД-9Р-50
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наш вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол
№ 81 от заседание, състояло се на 12.08.2019 г.,
назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Възрожденски
ансамбъл „Динко Чолака“, гр. Златоград, община
Златоград, област Смолян, с класификация на
архитектурно-строителна групова недвижима
културна ценност от Възраждането и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са по северните граници на имоти с
идентификатори 31.585, 31.557, по източните
граници на 31.308, 31.632, 31.631, по северните
граници на 31.631, 31.632, 31.461, 31.302, 31.305,
по западните граници на 31.305, по северните
граници на 31.597, 31.596, 31.297, по източната и
южната граница на 31.293, по северната и западната граница на 31.294, по северната и западната
граница на 31.296, 31.329, по югозападната граница на 31.458, по източната граница на 31.331,
31.333, 31.335, по южната граница на 31.352, по
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западните граници на 31.356, 31.357, 31.361, 31.437,
31.365, 31.369, 31.370, 31.371, 31.372, по северните
граници на 31.374, 31.377, по източната граница
на 31.377, по южните граници на 31.264,31.477, по
източните граници на 31.478, 31.262, 31.393, 31.395,
по южните граници на 31.254, 31.258, 31.260, по
улична регулация към ул. Стефан Стамболов на
имоти с идентификатори 31.261, 31.259, 31.677,
31.257, 31.256, 31.485, 31.486, 31.563, 31.562, 31.561,
31.560, 31.558, 31.572, 31.603.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност включва имоти с идентификатори по КККР: 31.631, 31.668, 31.632, 31.461, 31.302,
31.305, 31.307, 31.308, 31.305, 31.597, 31.596, 31.462,
31.306, 31.297, 31.298, 31.299, 31.300, 31.424, 31.294,
31.295, 31.296, 31.329, 31.457, 31.458, 31.309, 31.310,
31.311, 31.312, 31.313, 31.314, 31.315, 31.318, 31.317,
31.489, 31.316, 31.319, 31.320, 31.321, 31.322, 31.323,
31.324, 31.328, 31.327, 31.326, 31.325, 31.557, 31.585,
31.603, 31.572, 31.558, 31.559, 31.560, 31.561, 31.562,
31.563, 31.564, 31.565, 31.567, 31.463, 31.347, 31.348,
31.346, 31.345, 31.344, 31.343, 31.342, 31.675, 31.674,
31.350, 31.432, 31.592, 31.396, 31.390, 31.352, 31.353,
31.356, 31.357, 31.361, 31.437, 31.467, 31.365, 31.369,
31.370, 31.371, 31.372, 31.244, 31.491, 31.245, 31.486,
31.485, 31.589, 31.247, 31.248, 31.256, 31.246, 31.250,
31.249, 31.250, 31.394, 31.257, 31.255, 31.259, 31.677,
31.258, 31.254, 31.677, 31.260, 31.261, 31.253, 31.252,
31.251, 31.479, 31.395, 31.467, 31.473, 31.393, 31.262,
31.478, 31.477, 31.264.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
Външна граница – по северните граници
на имоти с идентификатори по КККР 32.244,
31.585, 31.557, по западната граница на 31.554,
по северната граница на 31.504, по северната и
западната граница на 31.505, по северната граница
на 31.470, по източната и северната граница на
31.15, по северната граница на 31.414, по източните
граници на 31.685, 31.683, 31.611, 31.610, 31.609,
31.598, 31.132, 31.136, 31.137, по южните граници
на 31.135, 31.330, по западната граница на 31.331,
по северните и западните граници на 31.332,
31.645, 31.334, 31.337, 31.341, по западната граница на 31.212, по западната и южната граница на
31.145, по западната граница на 31.373, по улична
регулация на 31.375, 31.376, 31.379, 31.381, 31.385,
31.386, 31.389, по западната и южната граница на
31.602, по регулацията на ул. Рожен, по улична
регулация на 33.206, 33.205, 33.207, 33.218, 33.219,
33.220, 33.221, 33.222, по западните граници на
33.242, 33.241, 33.390, 33.238, 33.237, по улична
регулация на 33.233, 33.234, 33.235, 33.823, 33.289,
по западните граници на 33.291, по западната и
южната граница на 33.294, по западните граници
на 33.295, 33.302, по западната и южната граница
на 33.303, по западната регулационна линия на
бул. България, по източната регулационна линия
на имоти 32.257, 32.240, 32.310, 32.241, 32.311, 32.313,
32.314, 32.244 до източната граница на 31.585.
Вътрешна граница – съвпада с границите на
груповата недвижима културна ценност.
1.1.1.4. В териториалния обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
попадат имоти с идентификатори по КККР 31.504,
31.495, 31.667, 31.301, 31.505, 31.470, 31.470, 31.623,
31.293, 31.126, 31.127, 31.15, 31.414, 31.149, 31.129,
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31.128, 31.130, 31.133, 31.134, 31.135, 31.330, 31.398,
31.331, 31.332, 31.333, 31.397, 31.334, 31.335, 31.336,
31.337, 31.400, 31.355, 31.354,31.358, 31.454, 31.341,
31.359, 31.360, 31.362, 31.466, 31.144, 31.145, 31.212,
31.436, 31.363, 31.4324, 31.435, 31.364, 31.366, 31.367,
31.368, 31.465, 31.373, 31.374, 31.377, 31.378, 31.399,
31.375, 31.376, 31.379, 31.173, 31.639, 31.382, 31.384,
31.640, 31.383, 31.388, 31.387, 31.381, 31.385, 31.386,
31.389, 31.401, 31.602, 32.244, 32.314, 32.313, 32.311,
32.241, 32.312, 32.310, 32.240, 32.257, 31.670, 31.676,
31.578, 31.571, 588, 33.509, 31.265, 31.391, 31.490,
31.392, 31.480, 31.266, 31.270, 31.271, 31.272, 31.273,
31.274, 31.275, 31.267, 31.268, 31.269, 31.497, 31.276,
31.277, 31.278, 31.279, 31.431, 31.430, 31.285, 31.351,
31.280, 31.281, 31.282, 31.283, 31.284, 31.499, 31.289,
31.288, 31.287, 31.286, 31.475, 31.290, 31.291, 31.429,
31.292, 33.457, 31.498, 33.187, 33.188, 33.189, 33.204,
33.205, 33.206, 33.203, 33.202, 33.201, 33.200, 33.190,
33.191, 33.192, 33.193, 33.194, 33.195, 33.196, 33.197,
33.198, 33.199, 33.458, 33.207, 33.208, 33.218, 33.219,
33.220, 33.221, 33.222, 33.459, 33.209, 33.210, 33.211,
33.212, 33.213, 33.214, 33.215, 33.216, 33.217, 33.223,
33.224, 33.225, 33.226, 33.227, 33.230, 33.231, 33.232,
33.426, 33.794, 33.234, 33.235, 33.487, 33.814, 33.815,
33.492, 33.455, 33.280, 33.282, 33.283, 33.284, 33.285,
33.823, 33.289, 33.290, 33.291, 33.294, 33.286, 33.295,
33.299, 33.302, 33.303, частите от ул. Миньорска,
ул. Албена, ул. Шипка, ул. Стефан Стамболов,
ул. Граничар, ул. Б. С. Родопски, ул. Тракия,
ул. Антон Страшимиров, попадащи в обхвата
на ансамбъла, и част от река Върбица.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Общи изисквания към териториите на
ансамблите и охранителните им зони:
1.1.2.1.1. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране
Устройствените планове и комуникационнотранспортните и инвестиционните проекти се
разработват с допустими отклонения от правилата
и нормативите на ЗУТ и Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони на МРРБ
с оглед съхраняване на основните традиционни
характеристики на територията на ансамблите
и на охранителните им зони. Инвестиционни
проекти на основното и допълващото застрояване
се разработват след изследване и доказване на
застройката с ПУП и РУП и със задължителни
линии на застрояване.
1.1.2.1.2. Предназначение на териториите
Определят се като територии с недвижимо
културното наследство и с предназначение за
жилищни и обществени нужди.
1.1.2.1.3. Урегулиране
В границите на ансамблите се изисква запазване на съществуващите улични регулационни
линии с оглед съхраняване на запазената традиционна квартална структура. В границите на
охранителните зони на ансамблите се допускат
минимални частични промени на уличните регулационни линии при условие, че не се изменя
съществено автентичната квартална структура. В
границите на ансамблите и техните охранителни
зони промяна в границите на урегулирани поземлени имоти, включително обединяване или делба,
се допуска за имоти без статут на недвижима
културна ценност, когато това не противоречи
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на характера на традиционните характеристики
на имотите и след доказване на възможността
за промяна на ПЗ чрез ПУП и РУП.
1.1.2.1.4. Улична мрежа, озеленяване, техническа инфраструктура
Изисква се в границите на ансамблите да се
запази автентичната улична структура с тупици
и без тротоари (с изключение на ул. Ахрида),
вкл. и нивелетните коти. Изисква се асфалтовата
настилка на улиците, попадащи в границите на
груповите недвижими културни ценности, да се
замени с усилена настилка от естествен камък, а
положената неподходяща калдъръмена настилка
да се подмени. Тротоарите да се преработят с
настилка от естествен камък. Препоръчва се
асфалтовата настилка на улиците в границите
на охранителната зона да се замени с усилена
настилка от естествен камък. Изисква се асфалтовата настилка на ул. Ахрида в обхвата на
групова недвижима културна ценност „Динко
Чолака“ и охранителната му зона да се замени
с усилена настилка от естествен камък. Не се
допуска обществено паркиране в границите
на ансамблите с изключение за живущите на
територията и пред църквата „Св. Георги Победоносец“ и срещу електрическата подстанция,
допустимо е в охранителните им зони. Изисква
се да се ограничи достъпът на тежкотоварни
автомобили в границите на ансамблите. Да се
изнесе транзитното движение от териториалния обхват на ансамблите и охранителните им
зони. Изисква се общественото озеленяване да
е с местни дендрологични видове. Изисква се
подземно прекарване на мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура и вграждане на
приборите за отчитане по индивидуален проект,
отчитащ спецификата на средата.
1.1.2.1.5. Речни легла
Допуска се коригиране на речното легло при
необходимост. Изисква се използване на облицовъчна зидария от подходящ естествен камък и/
или озеленяване с подходяща растителност. Не
се допуска покриване на речното легло освен
проведеното и предвидено по действащия ПУП
за центъра на гр. Златоград, одобрен със заповеди
№ 133 от 31.03.2009 г. и № 173 от 30.04.2009 г. на
кмета на община Златоград. Изисква се озеленяване и благоустрояване на частта от територията
с обществен достъп, заключена между речните
корита и крайречните улици. Допуска се ново
ст роителство в обособените за заст рояване
имоти – двуетажно, с височина на кота корниз
+ 6,50 м и предимно жилищен и общественообслужващ характер. Инвестиционните проекти
да се доказват с РУП и да се съгласуват по реда
на ЗКН.
1.1.2.1.6. Общи изисквания към застрояването:
1.1.2.1.6.1. В поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на единични недвижими
културни ценности
Не се допуска ново строителство в имотите,
освен за възстановяване на изчезнали обеми,
като се ползват техните стари строителни очертания и височината на застройката се доказва
с графично изследване чрез РУП. За възстановяване на изчезнали обеми да се използват архивни архитектурни заснемания, а при липсата
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им – архитектурни форми, детайли, материали,
цветове и др., съобразени с характеристиките
на недвижимата културна ценност. Същите изисквания важат и за оформянето на дворовете
с техните елементи. Не се допуска надстрояване
на недвижимата културна ценност. Изисква се
възстановяване на плътните каменни оградни
зидове и дървените порти чрез плавно следване
на наклона на терена според възрожденската
традиция без стъпала в зида. Изисква се при
благоустрояване на дворовете да се пази характеристиката на двора чрез използването на традиционна растителност и настилка от каменни
плочи или калдъръм по пътеките. Малките архитектурни форми и други елементи в дворовете
да са съобразени с традиционните материали на
възрожденския двор. Огради – препоръчват се
плътни каменни оградни зидове при спазване на
възрожденските принципи чрез плавно следване
на наклона на терена, от видима каменна зидария
или измазани с гладка бяла мазилка. Изграждат
се въз основа на индивидуални архитектурни
проекти. В границите на единичните недвижими
културни ценности не се допускат видими инсталационни и други елементи на техническата
инфраструктура, като слънчеви панели, външни
тела на климатичните инсталации, антени и пр.
Външните тела на климатичните инсталации да
се разполагат на подходящи места, каширани
с традиционни материали, без да се изявяват
в уличното пространство. Предписанията по
т. 1.1.2.1.6 важат и за сградите недвижими културни ценности, които се намират извън обхвата
на груповите недвижими културни ценности – в
техните охранителни зони и извън тях.
1.1.2.1.6.2. В имоти на сгради от историческия
период на груповата ценност, които обемнопространствено я подкрепят
Допуска се пристрояване и надстрояване и
подмяна на съществуващото застрояване, като
се изисква да се използват същите строителни
линии към улиците. Изисква се съхраняване на
традиционните за златоградската възрожденска
къща обемно-пространствени характеристики,
етажност – до три етажа, архитектурен облик,
пропорции и материали. Допуска се минимално
завишаване на строителното петно, осъвременяване на детайла. За етажните височини, отстояния
и ослънчаване се допускат отклонения до 1/5 от
параметрите на старите сгради. Не се допускат
покриви с наклони, по-големи от 40 %. Изброяване
на имотите: 31.480, 31.478, 31.399, 31.377, 31.379,
31.639, 31.276, 33.196, 33.198, 33.204, 33.210, 33.218,
33.219, 33.214, 33.213, 33.280, 33.283, 33.285, 33.794,
33.235, 33.234. Допуска се допълващо застрояване
с отклонения от нормативната уредба по чл. 42
и 43 от ЗУТ, като не се допуска сключено застрояване. Изисква се новото строителство да
се подчинява на възрожденската традиция по
отношение на мащаба, пропорциите и традиционните за златоградската къща материали – дърво,
камък и бяла гладка мазилка.
1.1.2.1.6.3. В останалата част от територията
Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската традиция по отношение
на мащаба, пропорциите и материалите, без
имитативно възпроизвеж дане на недвижима
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културна ценност. Покривите на новопостроените сгради да се придържат към традиционните – обобщени, четирискатни (без капандури),
с наклони не по-големи от 40 %, с покритие от
керемиди с традиционен цвят. Върху сградите
не се допускат видими инсталационни и други елементи на техническата инфраструктура,
като слънчеви панели, сателитни антени и др.
Климатичните инсталации да се изпълняват с
проекти, предвиждащи поставяне на кутиите в
подходящи места, без да се изявяват в уличното
пространство.
1.1.2.1.6.4. За реализираното застрояване в
имоти 31.359, 31.361, 31.437, 31.365, 31.291, 31.256,
31.592 в разрез с характеристиките на груповата
ценност и на единичните недвижими културни
ценности
При предприемане на инвестиционни инициативи, засягащи обекти от това застрояване,
се изисква префасадиране, естетизиране и хармонизиране на връзката между тях и околната
застройка по проектна документация.
1.1.2.1.7. Преместваеми обекти, обекти на градското обзавеждане и информационно обслужване
Преместваеми обекти, елементите на градското обзавеждане, външни маси, чадъри, сенници
и др. се поставят въз основа на проектна документация за вида, материалите и детайлите на
изпълнение и закрепване върху сгради и огради.
Допуска се поставянето по един брой рекламни
и информационни фирмени табели само за дейностите в имота и при съобразяване с архитектурния им облик. Оформянето и поставянето на
рекламно-информационни и фирмени табели се
извършва въз основа на проектна документация
за вида, материалите и детайлите на изпълнение и закрепване. Не се допуска поставяне на
билбордове, транспаранти и пр.
1.1.2.2. Изисквания по отношение на застрояване:
1.1.2.2.1. В границите на ансамблите
Нач и н на з ас т р оя ва не: сво б од но с т оя що
или свързано до два имота. Разполагането на
сградите в имотите се допуска в отклонение на
изискванията на общата нормативна уредба с
оглед съхраняване на традиционната възрожденска характеристика на застрояване. Характер на застрояване: нискоетажно застрояване
с височина – до 9 м спрямо средна кота на
съществуващия прилежащ терен, при стръмен
терен – до два етажа към високата част и до три
етажа към ниската. Показатели на застрояване:
плътност на застрояване – до 50 %. Допълващо
застрояване: допуска се след проучване за найподходящото място от гледна точка на запазването
на традиционната структурна характеристика на
територията на ансамбъла и доказване с РУП.
Огради: препоръчват се плътни каменни оградни
зидове при спазване на възрожденските принципи
чрез плавно следване на наклона на терена, от
видима каменна зидария или измазани с гладка
бяла мазилка. Височините на оградните зидове
се изследват графично чрез силуети. Изграждат
се въз основа на индивидуални архитектурни
проекти.
1.1.2.2.2. В границите на охранителните зони
на ансамблите
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Начин на застрояване: свободностоящо или
свързано до два имота, разполагането на сградите
в имотите се допуска в отклонение на изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 от 2003 г. на МРРБ с
оглед съхраняване на традиционната характеристика на застрояване. Характер на застрояване:
ниско застрояване с височина на сградите – до
9 м спрямо средна кота на съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен – до два етажа
към високата част и до три етажа към ниската.
Показатели на застрояване: максимална плътност
на застрояване в съответствие с действащите
нормативни документи – ЗУТ и Наредба № 7 от
2003 г. Допълващо застрояване: допуска се въз
основа на проучване за най-подходящото място.
Огради: изграждането на огради да се извършва
при следване на местната традиция и въз основа
на индивидуални архитектурни проекти.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7945

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 9 октомври 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от началника на Регионалното управ
ление на образованието – София-град, решение
на Педагогическия съвет на Професионалната
гимназия по текстил и моден дизайн – гр. София, отразено в протокол № 14 от 5.09.2019 г., и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО
и чл. 8, т. 1, буква „а“ от наредбата определям
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наименованието на Професионалната гимназия по
текстил и моден дизайн – гр. София, както следва:
Професионална гимназия по дизайн „Елисавета
Вазова“ – гр. София, район „Триадица“, Столична
община, област София-град.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
7876
ЗАПОВЕД № РД-09-2615
от 9 октомври 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование във връзка с протокол от 27.09.2019 г.
от заседание на експертната комисия, определена
със Заповед № РД-09-1474 от 3.06.2019 г., изменям
Заповед № РД-09-1855 от 15.07.2019 г. (ДВ, бр. 59
от 2019 г.), както следва:
В приложението към т. 1 – „Списък на частните детски градини и училища, които да бъдат
включени в системата на държавно финансиране от бюджетната 2020 година“, се добавя ред
№ 8 – „Частна профилирана гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки“ – ЕООД,
Варна“.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
7927
ЗАПОВЕД № РД-09-2617
от 9 октомври 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 156, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с протокол от 27.09.2019 г. от заседание на експертната
комисия, определена със Заповед № РД-09-1474
от 3.06.2019 г., оттеглям изцяло Заповед № РД09-1857 от 15.07.2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.) със
следните мотиви:
Съдебното производство, образувано по искова
молба от Министерството на образованието и
науката по чл. 70, ал. 2 от Търговския закон, е
приключило с влязъл в сила съдебен акт, поради
което към настоящия момент фактическите основания за издаване на заповедта са отпаднали.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.
Министър:
Кр. Вълчев
7928
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-186
от 11 октомври 2019 г.
Във връзка с необходимостта от вписване в
Регистъра на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти на Република България
на съществуващ специализиран пристанищен
обект – пристан за яхти и лодки, и издаване
на удостоверение за експлоатационна годност
на същия обект на основание § 51, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) (ДВ, бр. 28 от 2018 г.), чл. 112д,
ал. 3 и 5 и чл. 112п от ЗМПВВППРБ; писмо с вх.
№ 90-05-958/3.09.2019 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се съгласува проектът на основание
чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ и изпраща по
компетентност с оглед провеждане на производство по одобряването на проекта на заявителя
„Хермес солар“ – ООД; писмо с изх. № 04-10-122/
9.10.2019 г. на Министерството на отбраната, съгласно което Командването на Военноморските
сили изразява положително становище; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-43 от 18.09.2019 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
МРРБ и Заповед № РД-02-14-1049 от 24.10.2018 г.
за делегиране на правомощия по ЗМПВВППРБ
одобрявам проект на специализиран подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
пристанищната акватория към пристан за яхти и
лодки – Отманли, община Бургас, област Бургас,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща 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 – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
7909

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1086-ИК
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
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Признава придобитата от Джулия Сашева
Кацарова квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита
за придобиване на право за упражняване на
дейност като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Б. Атанасов
7866

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 256
от 25 юли 2019 г.
1. На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение от 1.11.2019 г.
като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 50 лв., емисия 2019 г.
Характеристики, реквизити и изображения:
Номинална стойност – 50 лева;
На и менова н ие на ем исионен и нс т и т у т –
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;
Година на емисия – 2019;
Текстове „УПРАВИТЕЛ“ и „ГЛАВЕН КАСИЕР“
и техните подписи;
Преобладаващ цвят – кафяв;
Размери – 136 × 76 мм;
Сериен номер – състои се от две букви и осем
цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната
половина на лицевата страна на банкнотата.
На лицевата страна на банкнотата са изоб
разени: портрет на писателя Пенчо Славейков;
фрагменти от сградите на Народен театър „Иван
Вазов“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“; вертикални текстове „Пенчо Славейков“ и „1866 – 1912“; номиналната стойност
на банкнотата с цифри и думи.
Знак за незрящи граждани – релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени
с върховете си един срещу друг, разположени
един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл
на лицевата страна на банкнотата.
Доп ъ л н и т елен зна к за незря щ и г ра ж дани – състои се от релефни линии – 4 дебели и
7 тънки, разположени под ъгъл на двете къси
страни на банкнотата.
На обратната страна на банкнотата са изоб
разени текстове от творби на Пенчо Славейков,
илюстрация на птица от негова стихосбирка,
фигура на поетесата Мара Белчева и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с
цифри и думи.
Предупредителен текст „За подправка виновните се наказват съгласно закона“ е отпечатан
в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.
Защитни елементи:
Материал – висококачествена банкнотна хартия, тонирана в бледорезедав цвят, с вградени
трицветни влакънца, видими при осветяване с
ултравиолетова светлина (365 нанометра); с лаково
покритие след отпечатване.
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На лицевата страна на банкнотата:
Релефен печат – отпечатани са: портрет на
Пенчо Славейков, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА“, „Пенчо
Славейков“, „1866 – 1912“, годината на емисията
„2019“ и винетка от дясната страна върху холо
грамната лента с числото „50“ върху нея.
Холограмна лента – разположена вляво на
банкнотата, с оптични ефекти (от горе надолу):
– редуващи се при промяна на ъгъла на наб
людение изображения на птица и Икар;
– цветен холограмен портрет на Пенчо Славейков;
– книга, променяща цвета си от златисто към
зелено при промяна на ъгъла на наблюдение;
– динамичен ефект „пламък“ с промяна на
цвета от златисто към зелено при промяна на
ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изоб
ражение на числото „50“.
Мастило с оптичен ефект – числото „50“ в
долната дясна част на банкнотата е отпечатано
с променящо цвета си мастило с динамичен
ефект „пламък“, което при промяна на ъгъла на
наблюдение се променя от златисто към зелено.
Воден знак – наблюдава се при поставянето
на банкнотата срещу източник на светлина и
се състои от полутоново изображение с висока
резолюция на портрета на Пенчо Славейков от
лицевата страна на банкнотата и контрастно изоб
ражение на инициалите „БНБ“. Изображението се
наблюдава и от обратната страна на банкнотата.
Регистър на проглед – правоъгълно шахматно
поле, разположено в средата в дясната половина
на банкнотата, в което при поставянето є срещу
източник на светлина се вижда числото „50“.
Изображението се наблюдава и от обратната
страна на банкнотата.
Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се
появява изображение на числото „50“.
Микротекст – хоризонтални линии с текст
„ПЕНЧО СЛ А ВЕЙКОВ“ във фона вляво от
портрета, в две вертикални линии вдясно от
портрета – текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“.
Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно
на холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се
числа „50“ и изображения на перо. Двата серийни
номера, дясната половина на фоновите елементи,
регистърът на проглед и подписите на управителя
и на главния касиер флуоресцират в зелено.
Инфрачервенo изображение – при наблюдение
с устройство, снабдено с инфрачервен филтър
(850 нанометра), са видими само горната част
на портрета на Пенчо Славейков, разделен по
диагонал, подписът му, число „50“, серийните
номера, знаците за незрящи граждани и горната
половина от надписа „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА“.
На обратната страна на банкнотата:
Осигурителна нишка – вградена в хартията,
частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 50“ и с
динамичен ефект „пламък“, променяща цвета си
от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 50“ се чете от лицевата
страна при поставянето на банкнотата срещу
източник на светлина.
Микротекст – текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“
в лявата част на фоновата мрежа.
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Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) фигура на
поетесата Мара Белчева флуоресцира в червено.
Изображението на Пенчо Славейков в профил
флуоресцира в синьо, а книга с перо и две
изображения на числото „50“ флуоресцират в
жълто-зелено.
2. Банкнотите с номинална стойност 50 лв.,
емисии 1999 г. и 2006 г., продължават да бъдат
в обращение заедно с банкнотите с номинална
стойност 50 лв., емисия 2019 г.
Управител:
Д. Радев
7572

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 222
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот № 058022,
местност Над междата, землище на с. Покровник,
община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ с
устройствени показатели: височина на застроя
ване – 10 м; Кинт. – 2,5; Пзастр. – макс. 60 %;
Позел. – мин. 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7855
РЕШЕНИЕ № 223
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с
Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имот с
идентификатор 04279.158.29, местност Средния
път – ІІІ.09, по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени
показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 2,5; плътност
на застрояване – макс. 60 %; плътност на озеленяване – мин. 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7856
РЕШЕНИЕ № 224
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с
Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имот с
идентификатор 04279.124.8, местност Крушите,
по кадастралната карта на Благоевград с цел
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п р ед ви ж да не на п р ед и м но п р оизводс т вена
устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 2,5; плътност
на застрояване – макс. 60 %; плътност на озеленяване – мин. 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7857
РЕШЕНИЕ № 225
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.129.16, местност Царевоселско шосе – ІІІ.08,
по кадастралната карта на Благоевград с цел
предвиждане на зона за предимно търговски
и обслужващи дейности – „Тод“, със следните
устройствени показатели: височина на застрояване – до 10 м; Кинт. – 1,5; Пзастр. – макс. 50 %;
Позел. – мин. 30 %.
Председател:
Р. Тасков
7858

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1839-5
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т, Решение № 1563-2 по
протокол № 39 от 24.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за разрешено изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Морска част за дострояване на буна
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“
и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на
Черно море при к.к. Св. св. Константин и Елена,
Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, одобрено
задание на основание чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, като
се имат предвид решение по т. 1 от протокол
№ 32 от 10.09.2019 г. на ЕСУТ при Община Варна, административната преписка по заявление с
вх. № АГУП18001742ВН/17.11.2018 г. на областния
управител на област Варна и доклад от кмета на
община Варна с рег. № РД19017738ВН/20.09.2019 г.,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване
на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям
плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията
на Черно море при к.к. Св. св. Константин и
Елена, гр. Варна“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба
в два еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
7789
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 215
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи
на техническата инфраструктура в поземлени
имоти с проектни идентификатори: 14218.201.291;
14218 . 2 01. 2 9 2; 14218 . 2 01. 2 9 3; 14218 . 2 01. 2 9 4;
14218.201.295; 14218.201.296; 14218.201.297, по КК
на гр. Габрово във връзка с укрепване на стълб
№ 13 на ВЛ 110 kV „Сечен камък“.
Председател:
Л. Георгиева
7864

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 417
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Рудозем, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на поземлени
имоти с № 0.231; № 0.73; № 65.59; № 69.28; № 92.45;
№ 0.70; № 118.608; № 0.295; № 118.41; № 118.43
по КВС на с. Чепинци, община Рудозем, област
Смолян, ЕКАТТЕ 80399, за обект „Външно ел.
захранване на ГКПП Рудозем – Ксанти“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Рудозем, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Вл. Янков
7878

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № ДС-11-00001
от 9 октомври 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ,
Решение № 106002 от 28.04.2017 г., постановено
по гр. дело № 27654/2014 г. по описа на СРС, I
ГО, 28-и състав, Решение № 9711 от 28.06.2016 г.,
постановено по адм. дело № 21713/2014 г. по
описа на СРС, I ГО, 34-ти състав, Решение
№ 6989 от 26.11.2018 г., постановено по адм. дело
№ 7550/2018 г. по описа на АССГ, V КС, и съгласно Решение по протокол № 2 от 11.09.2019 г., утвърден от областния управител на област София,
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,
назначена със За повед № ОК Д- 02- 0 0 0 07 о т
5.07.2019 г. на областния управител на област
София, одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000, както следва:
за имот № 11884.5956.168 (стари № 5956.114
и 5956.159), м. Кошето, землището на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община;

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

за имот № 11884.5956.167 (стари № 5956.112 и
5956.113), м. Магарански ливади, землището на
с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична
община;
за имот № 11884.5957.21, м. Бранчовица, землището на с. Войнеговци, район „Нови Искър“,
Столична община.
След обнародването є в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградата
на Столичната община – район „Нови Искър“.
Ж а лби с рещ у одобрен и я п ла н на ново 
образуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град пред районния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Н. Пехливанов
7832

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 554
от 13 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ЧИ на
ПУП – ПРЗ, засягащо кв. 143, 144, 145, 148, 149,
150 и 151, по действащия регулационен план
на гр. Царево, община Царево, област Бургас,
с който се променят границите и площите на
имотите, попадащи в гореописаните квартали,
както и отреждането на имотите от „за жилищно
строителство – социални жилища“ в „за жилищно
строителство“.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Д. Скулиев
7783
71. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД,
гр. Козлодуй, Разрешение за строеж № РС-94 от
14.10.2019 г. за обект: „АЕЦ „Козлодуй“ – Подмяна
на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV“,
подобект „Поле 11“, с местонахождение: Площадка
на АЕЦ „Козлодуй“ в поземлен имот № 000218
по картата на възстановената собственост на
с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7968
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17. – 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 № РС96 от 16.10.2019 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1
„Благоевград – Крупник“, Обособена позиция
№ 3, подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400,
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 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8013
18. – 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 № РС97 от 16.10.2019 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1
„Благоевград – Крупник“, Обособена позиция
№ 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000,
включително обслужващ тунелен път при южния
портал на тунел „Железница“ и външно електрозахранване на тунел „Железница“, 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 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8014
19. – 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-98
от 17.10.2019 г. за обект: Кръгово кръстовище при
км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“
(км 102+949.95 по направлението на път II-56),
при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8015
159. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
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№ 18 от 11.06.2019 г., т. 7.7, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 длъжност „съдия“
в Софийски градски съд – гражданска колегия.
1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
1.2. Датата, часът и мястото на провеждане на
писмения изпит допълнително да се обнародват в
„Държавен вестник“, публикуват в един централен
всекидневник, както и на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
1.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
2. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 18 от 11.06.2019 г., т. 7.8, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 длъжност „съдия“
в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.
2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
2.2. Датата, часът и мястото на провеждане на
писмения изпит допълнително да се обнародват в
„Държавен вестник“, публикуват в един централен
всекидневник, както и на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
2.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
3. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ
и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт кандидатите подават лично
или от писмено упълномощен представител в
администрацията на Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф № 12, писмено заявление
за участие в конкурса по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен
срок от датата на обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Заявления, подадени след
срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението
всеки кандидат получава входящ номер и дата,
като към него се прилагат следните документи:
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
завършилите висше образование в чуждестранно
висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към
шестобалната система; нотариално заверено копие
от удостоверение за юридическа правоспособност;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване, и медицинско
удостоверение, че лицето не се води на учет;
нотариално заверено копие от трудова/служебна
и/или осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ
за длъжността; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; най-малко две
препоръки от преподаватели по правни науки,
съдии, прокурори, следователи, адвокати или
други юристи, при които е проведен стажът за
придобиване на юридическа правоспособност и
които познават нравствените и професионалните
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качества на кандидата; попълнен въпросник по
образец във връзка с притежаваните от кандидата
нравствени качества; мотивационно писмо; други
документи, които по преценка на кандидата имат
отношение към професионалните или нравствените му качества.
7888
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С190020-091-0000665 от
5.09.2019 г. възлага на Иван Йорданов Илиев следния недвижим имот: недвижим имот, тип жилище,
апартамент с идентификатор 51500.506.536.1.17,
с площ 61,20 кв. м, намиращ се в Несебър, к.к.
Слънчев бряг-запад, ет. 2, ап. 7; брой нива на
обекта: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.536.1.16, под обекта:
51500.506.536.1.11, над обекта: 51500.506.536.1.23.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
7843
127. – Икономическият университет – Варна,
прекратява обявения в „Държавен вестник“
(бр. 79 от 2019 г., стр. 29) конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в частта:
„4. Природни науки, информатика и математика“;
професионално направление 4.6. Икономика,
научна специалност „Информатика“ – трима, за
нуждите на катедра „Информатика“ и обявява
вместо него конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование: „4. Природни науки, информатика
и математика“, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – трима, за нуждите
на катедра „Информатика“. В останалата част
обявеният конкурс остава валиден.
7880
94. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
за цивилен служител в катедра „Корабни силови
уредби“ във факултет „Инженерен“ в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни дисциплини – „Корабни
турбомашини“ и „Корабни дизелови двигатели“ – едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.:
052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
7886
807. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Радиофизика и физическа
електроника“, за нуждите на лаборатория „Физични технологии“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02/875 00 77.
7874
3. – Институтът по тютюна и тютюневите
издели я, с. Марково, към Селскос топанск а
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364.
Документи – в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.
7875
5. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 655 по
протокол № 82 от 17.09.2019 г. на СОС са одобрени:
1. Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VІ – „за
офис, маг. и жил.“, и УПИ VІІ – „за офис, маг.
и жил.“, за създаване на нови УПИ VІ-2036 – „за
произв., скл. и ОО“, и УПИ VІІ-2035 – „зa произв., скл. и OO“, с промяна в отреждането и
предназначението, кв. 24, м. Кв. Илиянци, район
„Надежда“, представляващ неразделна част от
ПУП – изменение на плана за регулация на НПЗ
„Илиянци-запад“ и кв. Илиянци, район „Надежда“, одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от
23.07.2015 г., т. 49, на СОС, по сините, червените
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект. 2. Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за
застрояване за нови УПИ VІ-2036 – „за произв.,
скл. и ОО“, и УПИ VII-2035 – „зa произв., скл. и
ОО“, кв. 24, м. Кв. Илиянци, район „Надежда“,
представляващ неразделна част от ПУП – изменение на плана за застрояване на НПЗ „Илиянци-запад“ и кв. Илиянци, район „Надежда“,
одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от
23.07.2015 г., т. 49, на СОС, съгласно приложения
проект. Проектите са изложени в район „Надежда“. Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването. Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7863
447. – Община Благоевград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
съобщава, че с Решение № 211 по протокол № 10 от
30.08.2019 г. на Общинския съвет – Благоевград, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на довеждащ водопровод до имот с
идентификатор 04279.148.34, местност Мутишица,
по кадастралната карта на Благоевград, засягащо
и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.100.21 (път IV клас – общинска
собственост) и 04279.149.11 (път IV клас – общинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
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срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
7859
48. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел СрН от
съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Айдарово“ до
поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 в
местност Мутишица, землище Благоевград, засягащо и ограничаващо имоти с идентификатори
04279.100.21 (път IV клас – общинска собственост)
и 04279.149.11 (път IV клас – общинска собственост), и даване на съгласие за преминаване през
имоти – 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, Благоевград.
Проектът се намира в стая 214 в сградата на
Община Благоевград.
7860
69. – Община Благоевгра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе за улична канализация
до имот с идентификатор 00134.23.215, местност
Чуката, по КК на с. Изгрев, община Благоевград,
с трасе и сервитути, ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 00134.11.105 (стар
№ 0 0 0105 – полск и път – общинска собственост), 0 0134.32.106 (стар № 0 0 0106 – полск и
път – общинска собственост) и 00134.32.153 (стар
№ 000153 – полски път – общинска собственост),
местност Чуката, по КК на с. Изгрев, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се намира в стая 214
в сградата на Община Благоевград.
7861
33. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе за уличен
водопровод за захранване на имот с идентификатор 00134.23.215, местност Чуката, по КК на
с. Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитути, ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.32.106 (стар № 000106 – полски
път – общинска собственост) и 00134.32.153 (стар
№ 000153 – полски път – общинска собственост),
местност Чуката, по КК на с. Изгрев, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се намира в стая 214
в сградата на Община Благоевград.
7862
16. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 206
от 19.09.2019 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
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подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземна КЛ НН от съществуващ
стълб № 10-1, ТП „Елбрус – Пътно“, който се
намира пред ПИ 10450.123.10, до имотната граница на ПИ 10450.147.101, където ще се постави
разпределително табло по КК на Велинград.
Дължината на проектното трасе на кабела НН
е 449 л. м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
7879
4. – Община Казанлък на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1142, взето
на заседание на Общинския съвет – гр. Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., протокол № 58, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура: „Външен довеждащ водопровод от ВС „Дунавци – Стара Загора“, в участъка от събирателна
шахта на водоизточниците до пресичането на път
„гр. Казанлък – яз. Копринка“, засягащ следните
поземлени имоти в землищата на с. Копринка и
с. Дунавци, община Казанлък: за землището на
с. Дунавци, ЕКАТТЕ 24075, община Казанлък: 48.1,
48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 49.410, 51.1, 51.4, 51.5,
52.6, 52.417, 54.9, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.173,
54.176, 56.20, 56.21, 56.24, 56.31, 57.10, 57.11, 57.12,
57.13, 57.14, 57.15, 57.16, 57.18, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4,
58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 58.16, 58.17, 58.18, 58.19,
58.20, 58.21, 88.114, 88.115, 118.1, 118.2, 118.3, 118.22;
за землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък: 43.110, 21.1, 43.3, 43.4, 43.8, 43.11,
43.109, 43.396, 45.7, 45.98, 45.111, 104.54, 104.55, 104.56,
104.57, 104.58, 104.59, 104.60, 104.61, 104.62, 104.63,
104.70, 104.73, 104.74, 104.75, 104.76, 104.77, 104.78,
104.79, 104.80, 104.81, 104.82, 104.83, 104.84, 104.491,
105.11, 105.12, 105.13, 105.18, 105.78, 105.79, 107.19,
107.20, 107.21, 107.22, 107.25, 107.26, 107.59, 107.60,
107.61, 107.62, 107.63, 107.64, 107.65, 107.493, 108.7,
108.8, 108.9, 108.10, 108.60, 108.61, 108.67, 108.68,
109.46, 109.47, 109.52, 109.53, 109.64, 109.65, 109.66,
109.70, 109.71, 109.138, 109.353, 109.494, 110.1, 111.3,
111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.20, 111.35, 111.351, 112.3,
112.4, 112.26, 112.45, 130.159, 155.6, 155.57, 155.61,
155.8, 155.359, 155.368, 159.1. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
7881
14. – Община Приморско на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че с Решение № 636
от 20.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Приморско, е одобрен П У П (парцеларен п лан)
за канализация в обхват на ПИ с идентификатор 58356.502.65, 58356.502.136, 58356.502.66,
58356.502.75, 37023.502.46, 37023.502.96 в землищата на гр. Приморско и гр. Китен, община
Приморско, като част от КПИИ по чл. 150 от
ЗУТ и е издадено Разрешение за строеж № ПР62
от 20.09.2019 г. за обект: „Канализация на ММЦ
и местност Пясъка, гр. Приморско“, подобект
„Главен клон 8А. Реконструкция на входното
съоръжение на КПСт 8А“, като част от КПИИ
по чл. 150 от ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 4 от
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ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Приморско до Административния
съд – Бургас.
7865
2. – Община Разград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 776 от
24.09.2019 г. на Общинския съвет – Разград, е одоб
рен подробен устройствен план (ПУП) – плансхема (трасе) за изграждане на оптична кабелна
мрежа на „Скат телеком“ – ООД, гр. Попово,
на територията на гр. Разград. Трасето е с обща
дължина 3196 м и минава през имоти – публична и частна общинска собственост. Одобреният
подробен устройствен план е изложен в стая 202
или 211 на Община Разград и съгласно чл. 215 от
ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят оспорвания по решението
чрез Община Разград пред Административния
съд – Разград.
7869
92. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1753 от
26.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 1 kV от съществуващ МТП в ПИ 67338.98.51
до ново електромерно табло, разположено на северната граница на ПИ 67338.101.47, отреден „За
производствена и складова база“, и преминаващо
през ПИ 67338.98.51 с НТП „за хранително-вкусова
промишленост“, собственост на юридическо лице,
ПИ 67338.98.18 с НТП „полски път“, общинска
собственост, и ПИ 67338.98.37 с НТП „полски път“,
общинска собственост, всички в местност Аркара
коруч, землище гр. Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Сливен.
7882
93. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1754 от
26.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за трасе на водопровод
от северната регулационна граница на с. Сотиря
до гробищния парк на селото, представляващ ПИ
000164, и преминаващо през ПИ 000138 с НТП
„полски път“ и ПИ 000206 с НТП „трайни насаждения“, общинска собственост, всички в землище
с. Сотиря, община Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Сливен.
7883
94. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1755 от
26.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл.
кабел НН от електромерно табло, намиращо се
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на североизточната граница на ПИ 67338.48.55,
до ново електромерно табло, разположено на
северозападната граница на ПИ 67338.48.51,
отреден „За складова база за селскостопанска
техника“, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с
НТП „полски път“, общинска собственост, всички
в местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
7884
1. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Огнянова Иванова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.6, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7790
2. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Зорница Венциславова Костадинова, собственик на
имот с идентификатор 65231.915.7, намиращ се
в землището на гр. Самоков, община Самоков,
Софийска област, за постановяването на Заповед
№ ОА-417 от 21.12.2018 г. на областния управител на Софийска област, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
ІI-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до
км 4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Софийска област,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7791
3. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Никола
Величков Костадинов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.7, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7792
4. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стефан
Иванов Стоянов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.8, намиращ се в землището на
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гр. Самоков, община Самоков, Софийска област,
за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7793
5. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Божидар
Павлов Белстойнев, собственик на имот с идентификатор 65231.915.9, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7794
6. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Веска
Стефанова Ганчева, собственик на имот с идентификатор 65231.915.9, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7795
7. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Василев Гергинов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.9, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска
област, за постановяването на Заповед № ОА417 от 21.12.2018 г. на областния управител на
Софийска област, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км
4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Софийска област, по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7796
8. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Павлов Белстойнев, собственик на имот с иден-
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тификатор 65231.915.9, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7797
9. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Иванова Белстойнева, собственик на имот с идентификатор 65231.915.9, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7798
10. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Александър
Атанасов Кленов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7799
11. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ангел
Илиев Чеберинов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7800
12. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Антон
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Видинов Димитров, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7801
13. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Верка
Арангелова Туджарска, собственик на имот с
идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед
№ ОА-417 от 21.12.2018 г. на областния управител на Софийска област, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
ІI-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до
км 4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Софийска област,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7802
14. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Иванов Кьосев, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището на
гр. Самоков, община Самоков, Софийска област,
за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7803
15. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Стойнев Марков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7804
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16. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Павлов Белстойнев, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7805
17. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Стойнев Марков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7806
18. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Илиян
Иванов Ашков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището на
гр. Самоков, община Самоков, Софийска област,
за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7807
19. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Иванова Белстойнева, собственик на имот с идентификатор 65231.915.12, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Адми-
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нистративния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7808
20. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Киров Димитров, собственик на имот с идентификатор 65231.915.15, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7809
21. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Бисер
Николов Митков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.16, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7810
22. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Енка Стаменова Стефанова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.20, намиращ се в землището на
гр. Самоков, община Самоков, Софийска област,
за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7811
23. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Тодор
Иванов Христов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.21, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
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Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7812
24. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Цанков Петров, собственик на имот с идентификатор 65231.915.23, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7813
25. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Божидар
Иванов Аршинков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.28, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7814
26. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Александров Богоев, собственик на имот с идентификатор 65231.915.45, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7815
27. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стефан
Младенов Лазаров, собственик на имот с идентификатор 65231.915.45, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7   

на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7816
28. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Галина
Михайлова Пейчинова, собственик на имот с
идентификатор 65231.915.79, намиращ се в землището на гр. Самоков, община Самоков, Софийска
област, за постановяването на Заповед № ОА417 от 21.12.2018 г. на областния управител на
Софийска област, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км
4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Софийска област, по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7817
29. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Анна
Йорданова Стоилова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.81, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7818
30. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Васил
Асенов Хадживасилев, собственик на имот с
идентификатор 65231.915.82, намиращ се в землището на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед
№ ОА-417 от 21.12.2018 г. на областния управител на Софийска област, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
ІI-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до
км 4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Софийска област,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7819
31. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Бисер
Николов Митков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.94, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
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да за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7820
32. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Пламен
Николов Митков, собственик на имот с идентификатор 65231.915.94, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7821
33. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Анна Велинова Стоилова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.155, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска
област, за постановяването на Заповед № ОА417 от 21.12.2018 г. на областния управител на
Софийска област, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км
4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Софийска област, по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7822
34. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ася Иванова Двуолета, собственик на имот с идентификатор 65231.915.155, намиращ се в землището на
гр. Самоков, община Самоков, Софийска област,
за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7823
35. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги
Любенов Даскалов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.196, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
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имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7824
36. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Огнян
Любенов Даскалов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.196, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7825
37. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Адриана Михайлова Георгиева, собственик на имот
с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в
землището на гр. Самоков, община Самоков,
Софийска област, за постановяването на Заповед
№ ОА-417 от 21.12.2018 г. на областния управител на Софийска област, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
ІI-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до
км 4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Софийска област,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7826
38. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Гюро
Атанасов Шуманов, собственик на имот с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7827
39. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Зоя Методиева Маринова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска
област, за постановяването на Заповед № ОА417 от 21.12.2018 г. на областния управител на
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Софийска област, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км
4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Софийска област, по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7828
40. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ирена
Гюрова Василева, собственик на имот с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7829
41. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Катерина
Константинова Бумбарска, собственик на имот
с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в
землището на гр. Самоков, община Самоков,
Софийска област, за постановяването на Заповед
№ ОА-417 от 21.12.2018 г. на областния управител на Софийска област, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Път
ІI-82 „Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до
км 4+740,11. Заповедта може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Софийска област,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7830
42. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Лиляна
Ангелова Христова, собственик на имот с идентификатор 65231.915.197, намиращ се в землището
на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, за постановяването на Заповед № ОА-417 от
21.12.2018 г. на областния управител на Софийска
област, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект: Път ІI-82 „Обход
на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км 4+740,11.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Софийска област, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7831
22. – Община Стрелча на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
№ 843 от 4.09.2019 г. на кмета на община Стрелча за отчуждаване на част от поземлен имот,
попадаща в отреждане за улица Тодор Икономов в участък от о.т. 636 до о.т. 174, западно от
кв. 12, съгласно влязъл в сила и действащ план
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на гр. Стрелча, одобрен с Решение № 451 от
28.12.2017 г. на ОбС – гр. Стрелча, представляващ
ПИ 606, кв. 12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД-14-02-873 от 27.08.1985 г.,
посл. изм. с Решение № 451 от 28.12.2017 г. на
ОбС – гр. Стрелча, с площ 80 кв. м (незастроен)
по кадастрален план на гр. Стрелча, от собствениците на имота – наследници на Петър Кръстев
Петров, както следва: Любов Василевна Петрова;
Кристина Петровна Роезинк и Василий Петрович
Петров, като определеното общо обезщетение е
1590 лв., разделено поравно на собствениците.
Собственичката Кристина Петровна Роезинк не
е намерена на постоянния си адрес: ж.к. Сердика
№ 15, вх. Д, ет. 8, ап. 88, София. Обезщетението
ще бъде преведено по сметка на Община Стрелча в „Тексимбанк“, клон гр. Стрелча. Заповедта
подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез общината до Административния съд – Пазарджик,
съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗОС.
7870

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Деса – Петров СИЕ“ – СД, „Блясък-ВГ“ – ООД, и „Нанин“ – ООД, на 24.09.2019 г.
срещу разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 12 от
2018 г. за здравните изисквания към обществените
перални, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), насрочено
за 18.05.2020 г. от 10,30 ч. в зала 2, по което е
образувано адм. д. № 11285/2019 г. по описа на
Върховния административен съд.
7929
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Александра Димитрова Стоянова на Методиката
за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 по Програмата
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
(Методика за отказване, намаляване и отмяна на
финансовата помощ по подмярка 4.1), утвърдена
от изпълнителния директор на ДФЗ, по което е
образувано адм. д. № 9424/2019 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
26.05.2020 г. от 9 ч.
7930
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение „Българска стопанска камара – съюз
на българския бизнес“ и др. на Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фис
кални устройства на продажбите в търговските
обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин
(загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.), по което е
образувано адм. д. № 8705/2019 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
13.05.2020 г. от 9 ч., зала № 1.
7931
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, срещу: чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2,
т. 3, чл. 22, т. 2, чл. 41, ал. 2, т. 3 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на търг или
конкурс за определяне на концесионер, приета
с протокол № 15 от 16.08.2005 г. от Общинския
съвет – с. Руен. По оспорването е образувано
административно дело № 2375/2019 г., насрочено
за 19.12.2019 г. от 10 ч.
7941
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 9, т. 6, чл. 25, ал. 2, предл. 4,
чл. 29, т. 1, както и на т. 5 от приложение № 1 и
т. 3 от приложение № 2 от Наредба № 10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен
конкурс за управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Оряхово. По протеста е
образувано адм. д. № 721/2019 г., насрочено за
12.11.2019 г. от 11 ч.
7913
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от
АПК обявява, че е депозиран протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал. 1 и
чл. 31, ал. 1 в частта относно думите „събиране
и транспортиране“, както и срещу разпоредбите
на чл. 27, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Дупница, приета с Решение № 16 по протокол
№ 2 от 22.02.2013 г. и допълнена с Решение № 37
от 27.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Дупница, изменена с Решение № 192 от 1.10.2018 г.
и Решение № 137 от 5.06.2019 г. на Административния съд – Кюстендил. Иска се отмяната им
като незаконосъобразни поради противоречието
им с нормативен акт от по-висока степен. По
протеста е образувано адм. д. № 379/2019 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 18.12.2019 г. от 10 ч.
7914
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се оспорват разпоредбите на чл. 13, ал. 2 и чл. 24, ал. 3,
чл. 29, ал. 3, т. 2, чл. 30, 41 и 70 от Наредба № 1
за опазване на обществения ред на територията
на община Луковит, приета с Решение № 530 от
16.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Луковит, по
който протест е образувано адм. д. № 310/2019 г.
по описа на Административния съд – Ловеч.
7915
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват разпоредбите на чл. 8, чл. 32, ал. 1, чл. 34,
ал. 1 в частта относно „събиране“ и „транспортиране“, чл. 30, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и
чл. 40, ал. 1 в частта относно „събиране“, както
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и чл. 20, ал. 2, чл. 49, ал. 1, т. 3 и чл. 50, ал. 1,
т. 2, 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за
изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране,
претоварване, оползотворяване и обезвреждане
на битови, строителни, биоразградими, опасни и
масово разпространени отпадъци на територията
на община Ловеч, приета с Решение № 727 от
24.07.2014 г. на ОбС – гр. Ловеч, по който протест
е образувано адм. дело № 340/2019 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
7916
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 465/2019 г.
по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу Наредбата за пожарна
безопасност и защита на населението на територията на община Лом, приета с Решение № 635
на заседание на Общинския съвет – гр. Лом, на
26.06.2019 г. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Районната прокуратура – Лом, ответник – Общинският
съвет – г р. Лом, и сл у жебно констит у ирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 465/2019 г. е насрочено
за 25.10.2019 г. от 10,30 ч.
7965
Административният съд – Пазарджик, VІ
състав, съобщава, че е образувано адм. дело
№ 40/2019 г., насрочено за 5.12.2019 г., по жалбата
на Мария Георгиева Коритска, Николай Георгиев
Коритски и Мария Ангелова Борисова с предмет
частта на Решение № 309 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Батак, с което се одобрява
парцеларен план за обект „Транспортно-комуникационна схема за пътна връзка и ОД за имотите
край път ІІІ-376 Превала – Цигов чарк – Ракитово
в участъка от км 0+00 (кръстовището с път ІІ-37, м.
Превала) до км 3+904, начало курорт „Яз. Батак“
вдясно“, с възложител Община Батак, отнасящо
се до имот с имотен № 023049 в землището на
гр. Батак, ЕКАТТЕ 02837, община Батак, който
имот по КККР на гр. Батак са имоти с идентификатор 02837.9.296 и имот с идентификатор
02837.9.295. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорване на административния акт.
7887
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 2629 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, по жалба на Паско
Запрянов срещу т. II, т. 2 и 3 от приложение
№ 1 към чл. 5, ал. 3 от Вътрешните правила на
Общинския съвет – гр. Сопот, за условията и
реда за предоставяне на достъп до обществена
информация/за предоставяне на информация за
повторно ползване, приети с Решение № 19, взето
с протокол № 4 от 28.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Сопот.
7912
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1200/2019 г. по описа на съда по протест на
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прокурор в Окръжната прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразна и се иска
отмяната на Наредба № 9 за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Етрополе. Административно дело № 1200/2019 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.01.2020 г. от 10 ч.
7942
Софийският градски съд, гр. отделение, ІІ-Д
въззивен състав, е образувал в.гр.д. № 10758/2019 г.
по жалба с правно основание чл. 422, ал. 1 във
връзка с чл. 415 от ГПК, заведено от етажна собственост на бул. Патриарх Евтимий № 19Б срещу
Ирина Николаева Чивиева, която като ответник
по делото следва да се яви в открито съдебно
заседание на 20.05.2020 г. от 14,30 ч. в сградата
на Софийския градски съд на бул. Витоша № 2.
7871
Районният съд – Велико Търново, гражданска колегия, І състав, призовава Нанси Мари
Трейнър-Божилова, американска гражданка, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, да се яви в деловодството на
Районния съд – Велико Търново, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея, в
качеството на ответник по гр. д. № 1932/2019 г.
по описа на ВТРС, образувано по предявен от
Димитър Краснодаров Божилов иск за развод по
чл. 49, ал. 1 от СК.
7937
Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава Стивън Джон Каргил, с последен известен
адрес с. Паисий, община Горна Оряховица, област
Велико Търново, ул. Осма № 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.11.2019 г. от 11,30 ч.
като ответник по гр. д. № 1118/2019 г., заведено
от „Енерго – Про Продажби“ – АД, с правно
основание чл. 422, ал. 1 от ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от ГПК.
7938
Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава Томас Христодулу, с неизвестен адрес в
чужбина, без регистриран настоящ и постоянен
адрес в Република България, да се яви в съда на
10.12.2019 г. от 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 1440/2019 г., заведено от Силва Стефанова
Христодулу, с правно основание чл. 49 от СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ГПК.
7939
Районният съд – Сливница, гражданско отделение, V състав, уведомява Михаил Харизанов
Костов – ответник по гр. д. № 185 по описа за
2019 г. на РС – Сливница, роден на 25.02.1980 г.,
с последен известен адрес в Република България – София, кв. Ботунец-2, бл. 10, вх. А, ет. 4,
ап. 12, и с неизвестен настоящ адрес в Кралство
Белгия, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 185/2019 г. на PC – Сливница, образувано по
предявен иск от Ваня Димитрова Иванова от
гр. Сливница, ул. Иван Германов № 3, с правно
основание чл. 127А, ал. 2 от СК във връзка с
чл. 76 от ЗБЛД и му указва, че в двуседмичен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Сливница, за връчване на съобщение по
чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7896
Софийският районен съд, гражданска колегия,
ІІ гражданско отделение, призовава Кристофър
Томас Едуардс и Трейси Джейн Едуардс, поданици на Обединено кралство Великобритания
и Северна Ирландия, без вписани постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес, да
се явят в съда на 25.02.2020 г. от 14 ч. в сградата
на Софийския районен съд в София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане
на гр. д. № 42745/2018 г. по описа на Софийския
районен съд, 55 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което са ответници.
7890
Софийският районен съд, I гражданско отделение, 24 състав, призовава Росица Хинова Уахаб
Салман, с неизвестен адрес, в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, I гражданско отделение, 24 състав,
с адрес София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от заведената от „Топлофикация
София“ – ЕАД, искова молба и приложенията
към нея по образуваното гр. д. № 60220/2018 г.,
както и да подаде писмен отговор. В случай, че
Росица Хинова Уахаб Салман не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще назначи особен представител на лицето.
7891
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ Герд Йоханес Нювод, чужденец, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, III
гр. отделение, 84 състав, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, да получи препис от исковата молба и
приложенията по гр. д. № 32119/2019 г., подадена
от Албина Венелинова Йоханес-Фабиани, с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
7892
Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ Пол Антъни
Джонсън, с неизвестен адрес в България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд,
ІІІ гр. отделение, 149 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр. дело № 30993/2019 г.,
подадена от Дарина Стоянова Стоянова, с правно
основание чл. 132 от СК, както и да подаде писмен отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
7893
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК
съобщава, че Делори Джин Норман, родена на
4.07.1971 г., гражданин на САЩ, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България
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и с неизвестен адрес в чужбина, има качеството
на ответник по гр. д. № 10119/2019 г. по описа на
СРС, образувано по предявен от Тодор Григоров
Костадинов, от София, ж. к. Връбница – 2, бл. 607,
вх. В, ет. 7, ап. 77, против Делори Джин Норман,
родена на 4.07.1971 г., гражданин на САЩ, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от
СК за прекратяване на сключения между тях на
4.07.2009 г. във Вива Лас Вегас Уедингс граждански
брак, за което е съставен акт за граждански брак
№ 3122/4.07.2009 г. на Столична община – район
„Сердика“, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство по вина на жената, като
се укаже на същата, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, III гр. отд., за връчване на книжата по делото. Ответникът следва
да посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК. След изтичане на срока за
получаване на книжата от ответника делото да
се докладва своевременно за продължаване на
съдопроизводствените действия. Разпореждането
не подлежи на обжалване.
7894
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 80
състав, по гр. дело № 6290/2019 г. на основание
чл. 562 и 563 от ГПК и заповед от 19.03.2019 г. кани
държателя на следните временни удостоверения:
Временно удостоверение № 7, емисия 1998 г., брой
акции 41 820, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 1431 до 43250 включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
418 200 лв., дата на вписване 26.05.1998 г.; Временно удостоверение № 1, емисия 1999 г., брой
акции 31 250, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
с номера от 1 до 31250 включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
312 500 лв., дата на вписване 21.06.1999 г.; Временно удостоверение № 3, емисия 1999 г., брой
акции 30 000, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 31426 до 61425 включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
300 000 лв., дата на вписване 9.07.1999 г.; Временно
удостоверение № 4, емисия 1999 г., брой акции
17 282, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
с номера от 61426 до 78707 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
172 820 лв., дата на вписване 17.08.1999 г.; Временно удостоверение № 7, емисия 1999 г., брой
акции 4000, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 89243 до 93242 включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
40 000 лв., дата на вписване 4.11.1999 г.; Временно
удостоверение № 8, емисия 1999 г., брой акции
4500, обикновени, поименни, с право на глас в
общото събрание на акционерите на „Пазар за
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плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 93243 до 97742 включително, всяка с
номинална стойност 10 лв., на обща стойност
45 000 лв., дата на вписване 15.11.1999 г.; Временно
удостоверение № 9, емисия 1999 г., брой акции
2622, обикновени, поименни, с право на глас в
общото събрание на акционерите на „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 97743 до 100346 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
26 220 лв., дата на вписване 8.12.1999 г.; Временно
удостоверение № 10, емисия 1999 г., брой акции
12 500, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 100365 до 112864 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
125 000 лв., дата на вписване 17.12.1999 г.; Временно удостоверение № 11, емисия 1999 г., брой
акции 10 000, обикновени, поименни, с право на
глас в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 112865 до 122864 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
100 000 лв., дата на вписване 28.12.1999 г.; Временно удостоверение № 4, емисия 2000 г., брой
акции 14 875, обикновени, поименни, с право
на глас в общото събрание на акционерите на
„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД,
Сливен, с номера от 1477 до 16351 включително,
всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 148 750 лв., дата на вписване 30.08.2000 г.,
собственост на Министерството на земеделието,
храните и горите, да заяви по настоящото дело
правата си върху тези временни удостоверения
най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 27.01.2020 г. от 11,30 ч., когато
ще се разгледа молбата на Министерството на
земеделието, храните и горите за обезсилване
на тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 27.01.2020 г. от
11,30 ч., за когато да се призове молителят Министерството на земеделието, храните и горите.
7895
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-13 състав, призовава кредиторите на „Голф клуб
Ибър“ – АД, с адрес: област София (Столична),
община Столична, София, ул. Антон П. Чехов
№ 69; ет. 3, ап. 15, да се явят в съда на 6.11.2019 г.
в 11 ч. по частно търговско дело № 1780/2019 г.,
заведено от „Марица Ре“ – ЕООД, на основание
чл. 679 от ТЗ.
7924

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Олимпик“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20, т. 2 от устава свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.11.2019 г. в
10,30 ч. на Национален хиподрум – Банкя, трета
източна конюшня, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на клуба; 2. промяна
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в устава и избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час.
7872
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Спортен клуб
„Петър Петров“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.12.2019 г. в
10 ч. в София, район „Витоша“, ул. Мадара № 1,
ет. 3, ап. 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишните доклади на управителния съвет
на сдружението за дейността му през периода
2008 г. – 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през периода 2008 г. – 2018 г.;
3. избор на нов управителен съвет и председател
на управителния съвет; 4. промени в устава на
сдружението; 5. 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.
7902
1. – Управителният съвет на сдружение „Фехтовален к луб А кадемик 20 02 ДК“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 9.12.2019 г. в 10 ч.
в София 1111, район „Слатина“, ул. Гео Милев,
бл. 3, ет. 5, ап. 515, при следния дневен ред: 1.
изменение на чл. 15 от устава на сдружението; 2.
изменение на чл. 16, т. 2 от устава на сдружението;
3. изменение на чл. 20, т. 4 от устава на сдружението; 4. изменение на чл. 24, ал. 1 и 2 от устава
на сдружението; 5. изменение на чл. 25, ал. 2 и
3 от устава на сдружението; 6. отмяна на чл. 36,
ал. 4 от устава на сдружението; 7. изменение на
предпоследния и последния абзац от устава на
сдружението; 8. приемане на годишен финансов
отчет на сдружение „Фехтовален клуб Академик
2002 ДК“ за 2018 г.; 9. приемане на годишен доклад
за дейността на сдружението; 10. организационни
въпроси. Материалите за предстоящото общо
събрание са на разположение на членовете на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място в 11 ч., при същия дневен ред.
7885
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Български студентски ръгби съюз“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.12.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Васил Левски № 75, офис 532, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на „Сдружение
Български студентски ръгби съюз“ за 2018 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението
за 2018 г.; 3. приемане на бюджет на сдружението
за 2019 г.; 4. промени в устава на сдружението;
5. избор на управителен съвет и председател
на сдружението. Материалите за събранието се
намират в офиса на сдружението: София, район
„Студентски“, Студентски град, бл. 70, офис 402.
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.
7904
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение крикет клуб ВТУ
„Т. Каблешков“, София, на основание чл. 26 от
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
10.12.2019 г. в 17 ч. в София, кв. Гео Милев, ВТУ
„Т. Каблешков“, катедра „Хуманитарни науки и
чужди езици“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на КК ВТУ „Т. Каблешков“
за 2018 г.; 2. приемане на финансовия отчет на
сдружението за 2018 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2019 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. избор на управителен съвет
и председател на сдружението. Обявлението за
събранието с дневния ред да се оповести публично съгласно устава на сдружението в „Държавен
вестник“ и на адреса на сдружението в София,
кв. Гео Милев, ВТУ „Т. Каблешков“, катедра „Хуманитарни науки и чужди езици“. Материалите за
събранието се намират в офиса на сдружението
на адреса на управление и са на разположение
всеки работен ден в рамките на регламентираното работно време. 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.
7905
1. – Управителният съвет на сдружение „Кърлинг Клуб Славия“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с взето решение на заседание и по своя инициатива свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.12.2019 г. в
12 ч. в София 1618, ул. Българска легия № 29, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
нов устав на сдружението; 2. вземане на решение
за пререгистрация на сдружението; 3. разни.
7948
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кърлинг клуб ЦСКА – Армеец“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с взето
решение на УС от 8.10.2019 г. свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.12.2019 г.
в 12 ч. в София, ул. Уилям Гладстон № 51, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
нов устав на сдружението; 2. разни.
7960
4. – Управителният съвет на сдружение „Кърлинг клуб „Юнак“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с взето решение на УС
от 8.10.2019 г. свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 10.12.2019 г. в 12 ч. в София,
ж.к. Оборище, ул. Шипка № 17, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на нов устав
на сдружението; 2. разни.
7961
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кърлинг клуб „Локомотив 2016“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с взето
решение на УС от 8.10.2019 г. свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.12.2019 г. в
12 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 225, вх. Б,
ап. 25, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на нов устав на сдружението; 2. разни.
7962
12. – Управителният съвет на сдружение
„Кърлинг клуб „Олд шетърхенд“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с взето
решение на УС от 8.10.2019 г. свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.12.2019 г.
в 12 ч. в София, ж.к. Христо Смирненски, бл.
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5, вх. А, ет. 7, ап. 21, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на нов устав на сдружението; 2. разни.
7963
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Екстрем скейт“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 4 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.12.2019 г. в 14 ч. в София, СО, район „Овча купел“, кв. Овча купел, бл. 692, № 12, офис 12, при
следния дневен ред: 1. промяна в наименованието
на сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Екстрем скейт“, което след промяната ще бъде
с наименование „Спортен клуб Екстрем скейт“;
2. промени в устава на сдружението, свързани с
изменение и допълнение предмета на дейност,
целите на сдружението и средствата за тяхното
постигане, промени в членството с оглед измененията в ЗФВС, промяна в начина на обявяване
на поканата за свикване на общото събрание,
годишния финансов отчет, доклада за дейността
и други промени с оглед изменение на ЗЮЛНЦ;
3. приемане на нов устав, отразяващ промените;
4. избиране и освобождаване на членове на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
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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 седалището и адреса
на управление.
7873
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел в частна полза „БУЛКЕМПО Клуб Спартак“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.12.2019 г. в 10 ч.
в София, бул. Гоце Делчев, бл. 42, вх. А, ет. 5,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. актуализиране състава на
членовете на сдружението – напускане на стари
членове и прием на нови – във връзка с получени молби от новите и уведомления от старите;
3. освобождаване на досегашния управител на
сдружението – Михаил Илинов Стоянов, и избор на нов управител; 4. промяна в устава на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
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