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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
§ 1. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Към Комисията по правни
въпроси се създава постоянно действаща
подкомисия, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите
по разрешаване, прилагане и използване на
специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства. Народното събрание
избира членовете на подкомисията от състава
на Комисията по правни въпроси на паритетен
принцип – по един народен представител от
всяка парламентарна група, и се председателства
на ротационен принцип на две последователни
сесии от представителите на парламентарните
групи. Подкомисията заседава само в своя
състав и работи по свои правила, утвърдени
от Народното събрание.
(2) Подкомисията при осъществяване на
дейността си има право:
1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите
по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните
разузнавателни средства;
2. да проверява редовността на водене на
регистрите при органите и структурите по чл. 13,
15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни
средства за тяхната дейност по закона заедно
със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на
специални разузнавателни средства, както и за
съхраняването и унищожаването на придобитата
чрез тях информация;
3. на достъп до помещенията, в които се
съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, и до помещенията, в които
се съхранява и унищожава придобитата чрез
тях информация;

4. да прави предложения за подобряване
на процедурите по използване и прилагане на
специални разузнавателни средства, както и за
съхраняване и унищожаване на придобитата
чрез тях информация;
5. при наличие на данни за неправомерно
използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или
унищожаване на придобитата чрез тях информация, да сезира органите на прокуратурата
и ръководителите на органите и структурите
по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните
разузнавателни средства.
(3) При осъществяване на своите правомощия членовете на подкомисията се подпомагат
от служители в специализираната администрация към Народното събрание. В единния класификатор на длъжностите в администрацията на
Народното събрание и във вътрешните правила
за работа на подкомисията се определят броят
на парламентарните служители, наименованията
на длъжностите, минималната образователна
степен, минималният ранг и/или професионален
опит, както и други специфични изисквания
за работа към подкомисията. Председателят
на подкомисията ръководи и осъществява
контрол върху дейността на служителите към
подкомисията, отнасящ се до осъществяване
правомощията по ал. 2 на членовете на подкомисията.
(4) Постоянната подкомисия ежегодно в срок
до 30 април представя пред Комисията по правни
въпроси доклад за извършената дейност, който
съдържа обобщени данни за разрешаването,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез
тях, както и защита на правата и свободите на
гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства.
Комисията по правни въпроси разглежда доклада за извършената дейност, който съдържа
обобщени данни за разрешаването, прилагането
и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването
на информацията, получена чрез тях, както и
защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства, и в срок до
31 май го представя пред Народното събрание.“
§ 2. В чл. 26 се създава ал. 6:
„(6) Държавните и общинските органи
са длъжни да оказват пълно съдействие при
осъществяване функциите на народния представител. Народният представител има право
да посещава всички държавни и общински
органи, министерства, ведомства, учреждения
и организации.“
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Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 декември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13482
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ята и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 22, ал. 4 и § 2 от допълнителните
разпоредби, при условието на чл. 20, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

по доклада на Временната анкетна комисия
за проверка на сигналите за опорочаване на
изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86 от
Конституцията на Република България и чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема доклада на Временната анкетна
комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от
5 юли 2009 г.
2. Констатациите от сигнали, отнасящи се до
непълноти и слабости в законовата уредба, да
бъдат обсъдени и съобразени в хода на изработването на ново изборно законодателство. Това
са: действие или бездействие на изпълнителната
власт или администрацията; неподготвеност
на прилагащите закона; намесата на партии и
участници в изборите; неработещи контролни
механизми.
3. Копие от доклада на Временната анкетна
комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли
2009 г. да се изпрати до: Централната избирателна комисия, Министерството на външните
работи, Министерството на вътрешните работи
и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за запознаване с констатациите и изводите в доклада и предприемане
на мерки по компетентност.
4. Копие от доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за
опорочаване на изборите за Народно събрание
от 5 юли 2009 г. да се изпрати на главния
прокурор на Република България.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 декември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13476

Освобождава Емилия Радкова Масларова
като председател на Комисията по труда и
социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 декември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13477

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 394
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам д-р Клаус Фабиян – извънреден
и пълномощен посланик на Република Австрия
в Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги за развитието на българо-австрийските
отношения и по повод окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 4 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13447

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

РЕШЕНИЕ

за приемане на Правилник за структурата,
дейността и организацията на работа на
Агенция „Пътна инфраструктура“

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 от Правилника за организаци-

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

за промени в състава и ръководството на
Комисията по труда и социалната политика
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Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за структурата,
дейността и организацията на работа на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ и на
нейната администрация, приет с Постановление
№ 219 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ,
бр. 79 от 2008 г.).
§ 2. В Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията
на работа на Национална агенция „Пътна
инфраструктура“ и на нейната администрация
и на Тарифа за таксите, които се събират от
Национална агенция „Пътна инфраструктура“
(ДВ, бр. 79 от 2008 г.) § 1 от преходните и
заключителните разпоредби се отменя.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата,
организацията, редът на дейност и числеността
на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Агенцията е със седалище София и с
адрес: бул. Македония 3.
(3) Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат по отношение на структурата
и длъжностите в агенцията съгласно чл. 21д,
ал. 1 от Закона за пътищата.
Чл. 3. Агенцията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие
с Конституцията, международните договори и
другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност
и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация,
обективност и безпристрастност.
Чл. 4. (1) Агенцията се състои от централна
и специализирана администрация.
(2) Общата численост на служителите в
агенцията и разпределението на числеността на
персонала в централната и специализираната
администрация са определени в приложението.
Чл. 5. (1) Централната администрация е
организирана в дирекции.

ВЕСТНИК
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(2) Специализираната администрация включва специализираните звена – 27 областни пътни
управления и Централен институт на пътните
технологии, национални и европейски норми
и стандарти.
Чл. 6. (1) Източниците на финансиране на
агенцията са:
1. субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно със закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година;
2. такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от
Закона за пътищата;
3. лихви;
4. дарения, помощи и други привлечени
средства от местни и чуждестранни физически
и юридически лица;
5. приходи от лабораторни услуги, от извършени експертизи и от други административни
услуги, предоставяни от агенцията;
6. средства от Европейския съюз и от международни организации;
7. наеми от имущество;
8. други приходи, определени със закон или
с акт на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. изграждане на нова пътна инфраструктура;
2. експлоатация, поддържане, ремонт и
реконструкция на републиканските пътища;
3. административно-стопански и други разходи, свързани с дейността на агенцията.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 7. Агенцията се ръководи от управителен съвет.
Чл. 8. (1) Управителният съвет се състои
от председател и двама членове.
(2) Управителният съвет е колегиален орган
по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.
Чл. 9. (1) За председател и член на управителния съвет на агенцията може да бъде
назначено лице, което отговаря на изискванията на чл. 21б, ал. 1 от Закона за пътищата и
има подходяща квалификация и професионален
опит в областта на управлението, планирането,
изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични
и корпоративни структури.
(2) Договорите с председателя и с членовете
на управителния съвет се сключват, изменят се
и се прекратяват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 10. (1) Управителният съвет на агенцията
взема решения за:
1. организиране разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите
по планирането, изграждането, управлението
и поддържането на републиканските пътища;
2. приемане проекта на бюджет на агенцията;
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3. извършване на разпоредителни сделки
или отдаване под наем на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени за управление
на агенцията;
4. предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени
в списъка на републиканските пътища;
5. предложения за проекти на нормативни
актове, уреждащи управлението, проектирането,
строителството и поддържането на пътища;
6. одобряване на технически спецификации,
технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението,
експлоатацията и поддържането на пътищата;
7. възлагане на обществени поръчки за
проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и
за управление на проекти, научно-приложни
изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;
8. изработване проекти на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия,
на обосновка, на обявление, на документация
за участие и на договори за концесии на републикански пътища;
9. разработване проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие
с държавната политика;
10. управление на републиканските пътища
в съответствие с нормативните актове, стратегията за развитие на пътната инфраструктура и
средносрочните оперативни програми;
11. проучване, анализиране и прогнозиране
развитието на автомобилното движение по
републиканските пътища;
12. изпълнение на проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и от други
програми;
13. сключване на оперативни споразумения
с управляващите органи по Кохезионния фонд
(Регламент 1164/94), Оперативна програма
„Транспорт“ и Оперативна програма „Регионално развитие“, договори за получаване на
безвъзмездна финансова помощ, както и други
договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;
14. организиране и контролиране изпълнението на бюджета на агенцията;
15. представяне на проектни предложения
пред съответните договарящи органи за сключване на договори за получаване на безвъзмездна
финансова помощ и организиране на изпълнението и оперативния им контрол;
16. съгласуване на проекти и устройствени
планове за изграждане на местни пътища;
17. съгласуване на инвестиционни проекти,
свързани с републиканските пътища, включително за изграждане на пътни връзки с тях,
както и проекти, които налагат изместване
на пътя или при реализацията на които се
изискват допълнителни мерки за безопасност
на движението по републиканските пътища;
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18. издаване на разрешения за специално
ползване на републиканските пътища;
19. осъществяване на дейността по контрола над превозните средства по отношение на
габарити, общо тегло и осово натоварване с
оглед правилната експлоатация на пътищата и
предпазването им от разрушаване и събирането на такси при превишаване на допустимите
стойности;
20. делегиране правомощия на ръководителите на специализирани звена в случаите,
предвидени в нормативен акт;
21. определяне на ръководителите и екипите
за подготовка на инфраструктурни проекти,
изпълнявани от агенцията;
22. издаване на удостоверения за регистрация на лицата, извършващи пътна помощ, в
случаите на упълномощаване от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
по чл. 148в, ал. 2 от Закона за движението
по пътищата;
23. издаване на общи и индивидуални административни актове;
24. определяне на длъжностните лица, които
да съставят актове за установяване на административни нарушения по републиканските
пътища, предвидени в глава осма „Административнонаказателни разпоредби“ от Закона
за пътищата;
25. издаване на наказателни постановления
или оправомощаване на длъжностни лица от
агенцията да издават наказателни постановления
по реда на глава осма „Административнонаказателни разпоредби“ от Закона за пътищата;
26. изготвяне, приемане и предоставяне на
министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 31 март на годишен
отчет за дейността на агенцията за предходната
година;
27. определяне функциите на Експертния
технико-икономически съвет като държавнообществен орган в областта на пътищата и
състава на участниците в този съвет.
(2) С решение управителният съвет може
да възложи на член на управителния съвет
следните функции и задачи:
1. да разрешава отпуски и да командирова
служителите в централната администрация на
агенцията, както и директорите на специализираните звена;
2. да подписва удостоверителни документи,
свързани с пенсиониране на служители;
3. да разпределя входящата кореспонденция;
4. да подписва изходящата кореспонденция с
изключение на документи, свързани с въпроси,
които са от изключителната компетентност на
председателя на управителния съвет или на
управителния съвет;
5. други функции и задачи по ръководството
и управлението на агенцията, доколкото не
противоречи на нормативен акт.
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(3) Управителният съвет участва в разработването и изпълнението на международни
договори във връзка с изграждането, поддържането и ползването на пътищата, включително
в преговори за държавни заеми и държавно
гарантирани заеми за развитие на пътната
инфраструктура.
(4) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство
и дейността на агенцията.
(5) Управителният съвет взема решения с
мнозинство от неговите членове.
(6) Правилата за работата на управителния
съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.
Чл. 11. (1) Агенцията се представлява от
председателя на управителния съвет.
(2) Председателят на управителния съвет
на агенцията:
1. организира дейността на агенцията;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в централната
администрация, и с ръководителите в специализираната администрация;
3. може да упълномощава ръководителите
на специализирани звена да сключват, изменят
и прекратяват трудовите договори със служителите в тези звена в съответствие с утвърдените
разписания на длъжностите, както и да налагат
дисциплинарни наказания;
4. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт
и поддържане на републиканските пътища,
както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с
управлението на пътищата, след решение на
управителния съвет;
5. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента
по тях, включително като извършва контрола
по изпълнението на концесионните договори;
6. сключва оперативни споразумения с
ръководителите на управляващите органи по
Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна
програма „Регионално развитие“ за изпълнение
на проекти, финансирани от Кохезионния фонд
и от Европейския фонд за регионално развитие
на Европейския съюз, договори за получаване
на безвъзмездна финансова помощ, както и
други договори и споразумения, необходими
за дейността на агенцията, след решение на
управителния съвет;
7. организира и привежда в изпълнение
решенията на управителния съвет;
8. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната
компетентност на управителния съвет.
Чл. 12. При отсъствие на председателя или
на някой от другите членове на управителния
съвет неговите правомощия за всеки конкретен
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случай се упражняват от лице, определено от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 13. (1) Помощен орган на агенцията
е Експертният технико-икономически съвет,
който разглежда, приема и предлага на управителния съвет за утвърждаване разработки и
проекти за изграждане, ремонт и поддържане
на републиканските пътища.
(2) Експертният технико-икономически съвет
изпълнява функциите на държавно-обществен
орган в областта на пътищата в случаите,
определени с решение на управителния съвет
на агенцията.
(3) Управителният съвет на агенцията определя с решение състава на Експертния технико-икономически съвет измежду служителите
на агенцията. На заседанията могат да бъдат
канени изтъкнати специалисти в областта на
пътното дело.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 14. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството утвърждава по
предложение на управителния съвет числеността на персонала на дирекциите в централната
администрация.
(2) При спазване на утвърдената численост
по ал. 1 управителният съвет утвърждава длъжностното разписание на агенцията.
(3) Въз основа на утвърденото длъжностно
разписание и трудовите договори се изготвя
поименно разписание на длъжностите, което се
утвърждава от управителния съвет. Поименното
разписание на длъжностите включва числеността на дирекциите, отделите, секторите и
специализираните звена на агенцията, имената
на лицата, които заемат конкретната длъжност,
незаетите длъжности, началната и максималната
индивидуална заплата за длъжността.
Раздел II
Централна администрация
Чл. 15. Централната администрация на
агенцията се състои от:
1. дирекция „Вътрешен одит“;
2. дирекция „Международна дейност, пресцентър и обществена информация“;
3. дирекция „Правна, отчуждаване и управление на собствеността“;
4. дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“;
5. дирекция „Управление на проекти, финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции“;
6. дирекция „Инвестиционно проектиране,
технически норми и правила“;
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7. дирекция „Експлоатация и поддържане
на републиканската пътна мрежа“;
8. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Регионално развитие“ и
по програмите за териториално сътрудничество
на Европейския съюз“;
9. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Транспорт“ и Кохезионния фонд“;
10. дирекция „Обществени поръчки и публично-частно партньорство“;
11. дирекция „Анализ на риска и оперативен
контрол“;
12. дирекция „Пътни такси и разрешения за
специално ползване на пътищата“;
13. дирекция „Административно-информационно обслужване“.
Чл. 16. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
на пряко подчинение на управителния съвет
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията,
включително по европейски фондове и програми
и по международни проекти.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността по
вътрешен одит в съответствие с изискванията на
Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута 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
тригодишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които се утвърждават с решение на управителния съвет. Стратегическият
и годишният план за дейността по вътрешен
одит на агенцията се обсъждат предварително
с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. представя на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на
одитираните системи за финансово управление
и контрол;
5. оценява адекватността и ефективността
на процесите за идентифициране, оценяване и
управление на риска, въведени от управителния съвет;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, с вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
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ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. консултира управителния съвет по негово
искане, като дава съвети, мнение, обучение и
други с цел да се подобрят процесите на оперативен контрол и управление на риска, без да
поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с управителния съвет, с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и предприетите действия и представя
одитен доклад; одитният доклад се изпраща на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на
системите за финансово управление и контрол,
подпомага управителния съвет при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на управителния
съвет и на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството годишен доклад
за дейността по вътрешен одит и оценка на
адекватността и ефективността на системите
за финансово управление и контрол;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Чл. 17. Дирекция „Международна дейност,
пресцентър и обществена информация“:
1. осъществява и поддържа контакти с международни организации и институции в областта
на пътната инфраструктура;
2. осигурява дейността по международно
сътрудничество, извършва преводи, изготвя
становища, подготвя материали и води международна кореспонденция;
3. подготвя предварителни анализи, предоставя информация и отговаря за актуални
инициативи и дейности, засягащи изпълнението
на проекти в областта на пътната инфраструктура по международни инициативи и програми;
4. организира осъществяването на срещи на
агенцията с чуждестранни партньори по споразумения, договори и програми от международен
характер по разпореждане на председателя на
управителния съвет;
5. съдейства на другите дирекции при осъществяване на кореспонденцията с международните финансови институции;
6. подпомага управителния съвет при изпълнението на функциите на държавна пътна
администрация и координира участието на
агенцията в международни пътни организации;
7. осъществява протоколното обслужване
на агенцията;
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8. събира, съхранява и предоставя информация по международни инициативи и програми;
9. осъществява и осигурява за нуждите на
агенцията писмени и симултанни преводи от
чужд език на български език и обратно;
10. разработва и осъществява политиката
по връзки с обществеността на агенцията и
програмата за обществено информиране;
11. прилага и развива утвърдените от управителния съвет политики по прилагане на насоките
за осъществяване на мерките за информация
и публичност по директивите за проекти, финансирани от европейските фондове;
12. организира и осигурява публичните изяви
на управителния съвет;
13. осъществява ежедневния преглед на печата и електронните медии относно дейността на
агенцията и извършва анализ на информацията;
14. осъществява ежедневния контакт с медиите и обществеността и достъпа до обществена
информация на агенцията;
15. съвместно с дирекция „Административно-информационно обслужване“ отговаря за
актуализацията на структурата и информацията
на интернет страницата на агенцията и организира администрирането є;
16. ръководи, контролира и координира
организирането на срещи, семинари и конференции и посещения, свързани с връзките с
обществеността на агенцията;
17. проучва и анализира общественото мнение относно дейността на агенцията;
18. методически подпомага и координира
специализираните звена в областта на връзките
с обществеността;
19. осигурява текуща информация на гражданите, обществените организации и учрежденията
относно състоянието на пътищата, трафика и
интензитета на движение, главните и обходните маршрути, организацията на движението
при кризи, бедствия и аварии и при утежнени
метеорологични условия;
20. въвежда системи за онлайн информация
на водачите на моторни превозни средства по
пътищата;
21. организира публичност на програмите и
проектите на агенцията за строителство, ремонт
и поддържане на пътищата, за концесиите, за
процедурите за възлагане на обществени поръчки и за оперативната дейност по изпълнението
и реализацията на текущите проекти;
22. организира, отговаря и контролира предоставянето на обществена информация при
условията и по реда на Закона за достъп до
обществена информация.
Чл. 18. Дирекция „Правна, отчуждаване и
управление на собствеността“:
1. оказва правна помощ на управителния
съвет, на централната и специализираната администрация на агенцията за законосъобразното
осъществяване на техните функции;

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

2. изготвя правни становища и документи,
свързани с правните проблеми по изпълнението на проекти и програми, финансирани със
средства от европейските фондове, от държавни
инвестиционни заеми и от държавния бюджет;
3. участва в подготвителните действия за
предоставяне на концесии за републикански
пътища;
4. разглежда и дава становища по правните
анализи във връзка с изпълнението на проекти
и програми;
5. съгласува проектите на договори, по които
агенцията е страна;
6. оказва правно съдействие за събиране
вземанията на агенцията;
7. участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни актове
и дава становища по законосъобразността на
такива проекти;
8. участва в преговори във връзка с извънсъдебно разрешаване на спорове, по които
агенцията е страна;
9. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други юрисдикции по дела, по които агенцията е страна;
10. води и поддържа регистър на договорите и техните изменения, по които агенцията
е страна или които пораждат задължения за
нея, по утвърден от управителния съвет ред;
11. осъществява методическо ръководство на
другите дирекции от централната и специализираната администрация по правните въпроси;
12. отговаря за управлението на имотите – държавна собственост;
13. изгражда и отговаря за съхраняването на
база данни за имотите – държавна собственост;
14. организира отчуждителните процедури
за нуждите на инвестиционните проекти на
агенцията;
15. отговаря за законосъобразното провеждане на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди съгласно
правомощията на агенцията, предвидени с
нормативен акт;
16. изготвя и комплектува искания за актуване
на имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на агенцията, води на отчет и
съхранява актовете и следи за своевременното
им актуализиране.
Чл. 19. Дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“:
1. ръководи, координира, осъществява контрол и участва при разработването на стратегии,
програми, прогнози и планове за развитие на
пътната инфраструктура на национално и регионално равнище;
2. набира, съхранява и обработва необходимата информация, свързана с икономическата
и финансовата политика на агенцията;
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3. обобщава, обвързва финансово и контролира икономическите аспекти на краткосрочните,
средносрочните и дългосрочните програми за
дейността на агенцията;
4. разработва предложения за икономическата политика на агенцията и средствата за
нейното осъществяване;
5. подпомага участието на управителния съвет
в смесени международни и междуведомствени
работни групи за международни и интермодални
транспортни проучвания;
6. разработва проучвания тип „форсайт“ за
научно-приложно технико-икономическо развитие в сектора;
7. координира, организира и контролира
разработването на проекта на бюджет на агенцията в съответствие с утвърдените стратегии,
програми, прогнози и планове и при спазване
на приетата вътрешна процедура;
8. координира, организира и контролира
разработването на предложения за корекции
в бюджета на агенцията;
9. подготвя ежемесечни заявки за лимити
за плащания;
10. отговаря за правилната организация на
счетоводството и отчетността на агенцията в
съответствие с действащото законодателство;
11. обслужва финансово-счетоводно специализираните звена;
12. съставя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета на
агенцията;
13. контролира опазването на движимото и
недвижимото имущество чрез провеждане на
инвентаризации;
14. изготвя месечни и годишни оборотни
ведомости;
15. изготвя годишния счетоводен отчет и
баланс на агенцията;
16. подпомага органите на агенцията за
правилното и законосъобразното използване
на финансовите ресурси;
17. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана
на бюджетните предприятия;
18. организира съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
19. поддържа и отговаря за финансовото
наблюдение по реализацията на проектите;
20. извършва проверка на представените
документи за разплащане за съответствие с
договорите с изпълнителите на обществени
поръчки;
21. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;
22. подготвя месечни и тримесечни прогнози
за плащания по изпълнението на проектите и
ги докладва на управителния съвет;
23. подготвя искания за плащания до съответния управляващ орган;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

24. извършва разплащане с изпълнителите
на допустимите и сертифицираните разходи по
проекти и програми;
25. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите за всички
източници на финансиране от Кохезионния фонд
(Регламент 1164/94), структурните инструменти
на Европейския съюз, бюджетни средства и
международни финансови институции;
26. участва в разработването на анализи и
прогнози за движението на паричните потоци
от държавния бюджет, такси за ползване на
републиканските пътища, кредити и безвъзмездни помощи;
27. дава методически указания на специализираните звена в областта на финансовата
дейност.
Чл. 20. Дирекция „Управление на проекти,
финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции“:
1. организира, осъществява и координира
дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в
експлоатация на пътни инфраструктурни обекти
с характер на ново строителство, рехабилитация,
реконструкция и основен ремонт, финансирани
със средства от държавни инвестиционни заеми
и бюджетни средства, като:
а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния финансиращ
орган, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани
със средства от държавни инвестиционни заеми
и с бюджетни средства;
б) координира изпълнението и отчитането
на проектите;
в) координира, осъществява и отчита дейностите по осъществяване на правата и изпълнение на задълженията на възложителя
по договори за строителство и договори за
строителен надзор по Закона за устройство на
територията на възложеното от агенцията ново
строителство, рехабилитация, реконструкция и
основен ремонт, финансирани със средства от
държавни инвестиционни заеми и с бюджетни
средства, като координира дейността си с дирекция „Инвестиционно проектиране, технически
норми и правила“ по отношение на договорите
с проектантите;
г) изготвя и представя доклади за развитието
на проектите, изпълнявани по програмите, до
управителния съвет и чрез него до управляващите органи, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от държавни
инвестиционни заеми и бюджетни средства;
д) осъществява координация с финансиращите институции;
е) анализира и отчита изпълнението на
проекти за пътни обекти, финансирани със
средства от държавния бюджет и с държавни
инвестиционни заеми;
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ж) координира взаимодействието между
участниците в строителството;
2. съгласува годишните областни инвестиционни програми с областните пътни управления;
3. подпомага дирекция „Обществени поръчки
и публично-частно партньорство“ при подготовката на документациите за възлагане на
обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки, свързани с проектите, финансирани
със средства от държавни инвестиционни заеми и с бюджетни средства, като предоставя
конкретните технически данни и специфичните
изисквания към кандидатите или участниците
и участва в провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки;
4. координира подготовката по одобряване
на инвестиционните проекти и разрешаване
строителството на пътни обекти;
5. контролира изпълнението на договорите
по опазване на недвижимите паметници на
културата, които попадат в обхвата на републиканските пътища;
6. подпомага подготовката, реализирането и
отчитането на проекти, финансирани от международни финансови институции;
7. участва в смесени международни и междуведомствени работни групи за международни
и интермодални транспортни проучвания;
8. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските
пътища и средносрочна оперативна програма
за изпълнението є;
9. изготвя предложения за финансови разчети за финансиране дейността на дирекцията
и отчети за изпълнението им;
10. съгласува изработването на техническите
задания, на техническите спецификации и на
проектите с оглед осигуряване постигането
на целите, заложени в съответния финансов
меморандум;
11. участва в работата на комисии и работни групи по проекти, свързани с усвояване на
средства от структурните фондове на Европейския съюз;
12. дава становища по научни разработки,
проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
13. осигурява и гарантира за съответствието
на процедурите по изпълнение на проектите
с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на
международните финансови институции;
14. изготвя и съгласува с дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ периодични
отчети за напредъка по изпълнение на проектите, финансирани със средства от държавни
инвестиционни заеми и с бюджетни средства,
както и доклади за установени нередности и
друга финансова, административна и техническа
документация;
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15. изготвя или координира изготвянето на
тримесечни доклади до управителния съвет,
които съгласува с дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“, с които се отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото
му изпълнение, изпълнението на календарния
график и на показателите за изпълнение на
целите на проекта, и посочва проблемите и
мерките за преодоляването им;
16. съвместно с дирекция „Анализ на риска
и оперативен контрол“ и дирекция „Бюджет,
финанси и разплащания по проекти“ разработва
показателите за техническото и финансовото
изпълнение за всеки конкретен проект.
Чл. 21. Дирекция „Инвестиционно проектиране, технически норми и правила“:
1. подпомага разработването на стратегии,
програми и планове за развитието на пътната
инфраструктура, както и отговаря за изпълнението на програми, свързани с инвестиционното
проектиране, техническите норми и правила;
2. организира и съдейства за възлагане на
предпроектни проучвания и анализи за развитие
на пътната инфраструктура;
3. организира, ръководи и контролира проектирането на пътни обекти с характер на ново
строителство, рехабилитация, реконструкция и
основен ремонт;
4. подпомага дирекция „Обществени поръчки
и публично-частно партньорство“ при подготовката на документациите за възлагане на
обществени поръчки и участва в провеждането
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
5. участва в работата на комисии и работни
групи по проекти, свързани с усвояване на
средства от структурните фондове на Европейския съюз;
6. оказва експертно съдействие при осъществяване на инвеститорски контрол;
7. контролира спазването на техническите
норми и правила и методическите документи
за прилагането им;
8. подпомага управителния съвет при изпълнението на правомощията му по чл. 21в,
ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пътищата;
9. организира изготвянето на необходимата
информация за провеждане на процедури по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда – екологична оценка и оценка
на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни предложения
за строителство, дейности и технологии или
техни изменения или разширения, изготвянето
на доклади по екологична оценка, оценка на
въздействието върху околната среда и оценка за
съвместимост с предмета и целите на опазване
на защитени зони;
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10. организира дейностите в процеса на строителството по издирване, изучаване и опазване
на недвижимите паметници на културата на
територията на обектите от републиканските
пътища;
11. организира и осъществява съгласуването
и утвърждаването на инвестиционни проекти
за ново строителство, реконструкция и ремонт
на пътищата от съответните институции;
12. дава становища по изготвянето на
технико-икономически задания и задания за
разработване на научноизследователски и
приложни задачи;
13. изработва становища за съгласуване
проектите на други инвеститори, засягащи
пътищата, както и на комуникационни и други
устройствени планове и разработки и ги предлага за съгласуване от Експертния техникоикономически съвет;
14. дава становища по научни разработки,
нормативни актове, технико-икономически
предложения и по други въпроси;
15. представя становища за икономическите
и финансовите аспекти в рамките на техникоикономическите проучвания на пътни обекти
и програми;
16. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за изпълнението им;
17. организира разработването на програми
за технологично усъвършенстване и нормативно осигуряване на дейностите, свързани с
развитието на републиканските пътища, включително хармонизирането им с европейското
законодателство;
18. изготвя становища и съгласува документи,
разработени от други организации, които засягат
нормативни и технически въпроси;
19. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията.
Чл. 22. Дирекция „Експлоатация и поддържане на републиканските пътища“:
1. ръководи, организира, координира и контролира дейностите по ремонта и поддържането
на републиканските пътища, като:
а) подпомага дирекция „Обществени поръчки
и публично-частно партньорство“ при подготовката на документациите за възлагане на
обществени поръчки и участва в провеждането
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
б) координира изпълнението и отчитането
на проектите по програмите;
в) координира, осъществява и отчита дейностите по осъществяване на правата и изпълнението на задълженията на възложителя
по договори за строителство и договори за
строителен надзор по Закона за устройство
на територията на възложеното от агенцията
строителство за ремонт и поддържане съгласно
действащото национално законодателство;
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2. разработва планове, финансови разчети
и програми за ремонт и поддържане, въз основа на които прави обосновани искания за
разпределение на средствата;
3. обобщава и анализира информацията
за състоянието на републиканските пътища,
въз основа на която прави предложения за
коригиране и оптимизиране компонентите на
системата за управление на поддържането;
4. осъществява контрол за специалното
ползване на пътищата, разрешава и контролира
временното използване на части от пътното
платно;
5. въвежда временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни
работи, при природни бедствия и при възникване на опасност за сигурността на движението;
6. ръководи, организира и координира дейностите по поддържане на републиканската
пътна мрежа при възникване на стихийни
бедствия, аварии и катастрофи;
7. оказва съдействие за привеждане на
нормативната уредба по експлоатация на
републиканските пътища в съответствие със
законодателството на Европейския съюз;
8. участва в работата на комисии и работни
групи по проекти, свързани с усвояване на
средства от структурните фондове на Европейския съюз;
9. подготвя предложения за решения на
управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално
ползване на пътищата по Закона за пътищата;
10. изготвя предложения за финансови
разчети на дирекцията и отчети за тяхното
изпълнение;
11. подпомага управителния съвет при осъществяването на контрола и предприемането
на необходимите действия по установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация на
пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и при осигуряване изпълнението
на предписанията на Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към
Министерския съвет;
12. отговаря за воденето на регистър на
републиканските пътища;
13. организира издаването на разрешителните и води регистъра на лицата, извършващи
пътна помощ;
14. подготвя предложения за промени в
списъка на републиканските пътища;
15. организира и съдейства за възлагане на
научно-приложни изследвания и консултации,
свързани с управлението на републиканските
пътища;
16. дава становище и заключения относно
физическото състояние на пътищата и степента
на необходимост за включване в програмата
за реконструкция, ремонт и рехабилитация;
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17. съгласува документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки
и проектите на договори за възлагане на обществени поръчки, разработени от областните
пътни управления, както и документацията по
процедурите за сключване на анекси;
18. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
19. обобщава и анализира информацията за
състоянието на мостовете и тунелите на републиканските пътища, въз основа на които прави
предложения за коригиране и оптимизиране
компонентите на системата за управление на
поддържането;
20. одобрява месечни задания за текущ ремонт и поддържане в рамките на осигурения
годишен бюджет.
Чл. 23. Дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Регионално развитие“ и
по програмите за териториално сътрудничество
на Европейския съюз”:
1. организира, осъществява и координира
дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в
експлоатация на пътни инфраструктурни обекти
с характер на ново строителство, рехабилитация,
реконструкция и основен ремонт, финансирани
със средства от фондовете на Европейския
съюз, в т. ч.:
а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния договарящ
орган, осъществява административно и техническо управление на проектите, изпълнявани по
европейски програми „Регионално развитие“,
и програмите за териториално сътрудничество,
финансирани от Европейския съюз;
б) подпомага дирекция „Обществени поръчки и публично-частно партньорство“ при
подготовката на документациите за възлагане
на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
в) координира изпълнението и отчитането
на проектите по програмите;
г) изготвя доклади за напредъка на проектите,
изпълнявани по програмите, до управителния
съвет и чрез него до управляващите органи,
отговорни за наблюдението и контрола по
усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз;
д) осъществява координация с управляващия
орган по Оперативна програма „Регионално
развитие“ и програмите за териториално сътрудничество;
2. участва в разработването на предложения
за инвестиционните програми на агенцията и
средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски
програми и проекти;
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3. участва в разработването на дългосрочна
стратегия за развитие на републиканските пътища и на средносрочна оперативна програма
за нейното изпълнение;
4. дава становища по научни разработки,
проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
5. изготвя предложения за финансови разчети
на дирекцията и отчети за изпълнението им;
6. осигурява и гарантира съответствието на
процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното
законодателство и изискванията на програмите;
7. изготвя и съгласува с дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ периодични
отчети за напредъка по изпълнението на проектите, подготвя необходимата информация за
искане на средства от управляващия орган по
Оперативна програма „Регионално развитие“
и програмите за териториално сътрудничество,
както и доклади за установени нередности и
друга финансова, административна и техническа
документация;
8. изготвя или координира изготвянето на
тримесечни доклади до управителния съвет,
които съгласува с дирекция „Анализ на риска
и оперативен контрол“ и в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото
му изпълнение, изпълнението на календарния
график и на показателите за изпълнение на
целите на проекта, и посочва проблемите и
мерките за тяхното преодоляване;
9. съвместно с дирекция „Анализ на риска
и оперативен контрол“ и с дирекция „Бюджет,
финанси и разплащания по проекти“ разработва
индикаторите за техническото и финансовото
изпълнение за всеки конкретен проект;
10. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
11. координира и осигурява изпълнението на
ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11,
ал. 2, т. 6; координира и осигурява изпълнението на проектите по отношение на Оперативна
програма „Регионално развитие“ и програмите
за териториално сътрудничество;
12. организира изпълнението и приключването на проектите, които са стартирани по
Програма ФАР, архивира и съхранява документацията по тях.
Чл. 24. Дирекция „Изпълнение на проекти
по Оперативна програма „Транспорт“ и Кохезионен фонд“:
1. организира, осъществява и координира
дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в
експлоатация на пътни инфраструктурни обекти
с характер на ново строителство, рехабилитация,
реконструкция и основен ремонт, финансирани
със средства от фондовете на Европейския съюз
по Оперативна програма „Транспорт“ и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), в т. ч.:
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а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи
органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани
по Оперативна програма „Транспорт“ и по
Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
б) подпомага дирекция „Обществени поръчки и публично-частно партньорство“ при
подготовката на документациите за възлагане
на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
в) координира изпълнението и отчитането
на проектите по програмите;
г) осъществява координация със съответния
управляващ орган по Оперативна програма
„Транспорт“ и с Управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
д) изпълнява функциите на междинно звено
по пътните проекти, финансирани от Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);
2. участва в разработването на предложения
за инвестиционните програми на агенцията и
средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски
програми и проекти;
3. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските
пътища и средносрочна оперативна програма
за изпълнението є;
4. дава становища по научни разработки,
проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
5. осигурява и гарантира съответствието на
процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното
законодателство и изискванията на програмите;
6. изготвя и съгласува с дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ периодични
отчети за напредъка по изпълнението на проектите, подготвя необходимата информация
за искане на средства от управляващия орган
по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и
управляващия орган по Оперативна програма
„Транспорт“, както и доклади за установени
нередности и друга финансова, административна
и техническа документация;
7. изготвя или координира изготвянето на
тримесечни доклади до управителния съвет,
които съгласува с дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“ , в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото
му изпълнение, изпълнението на календарния
график и на показателите за изпълнение на
целите на проекта, и посочва проблемите и
мерките за тяхното преодоляване;
8. съвместно с дирекция „Анализ на риска
и оперативен контрол“ и дирекция „Бюджет,
финанси и разплащания по проекти“ разработва
индикаторите за техническото и финансовото
изпълнение за всеки конкретен проект;
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9. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
10. координира и осигурява изпълнението на
ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11,
ал. 2, т. 6.
Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки и
публично-частно партньорство“:
1. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
2. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им през съответната
година;
3. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените є от съответната
координираща дирекция необходими технически
данни по предмета на поръчката и специфични
изисквания към кандидатите или участниците;
4. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
5. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изискванията
на Закона за обществените поръчки;
6. организира съхранението на документацията по провеждането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки до приключването им
и предаването на документацията в архива на
агенцията;
7. разработва и предлага за утвърждаване
от управителния съвет на агенцията:
а) вътрешни правила за организацията за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от агенцията и за контрола
по изпълнението им;
б) разработва типови документации за възлагане на обществени поръчки;
8. организира и осъществява дейността по
предоставяне на концесии за републиканските
пътища, за отделни участъци или пътни съоръжения при условията и по реда на Закона
за концесиите;
9. осъществява подготвителни, координиращи, контролни и информационни функции
във връзка с концесиите за републиканските
пътища, за отделни участъци или пътни съоръжения при условията и по реда на Закона
за концесиите;
10. организира и осъществява контрол върху
изпълнението на концесионните договори;
11. разглежда, проучва и дава становища
по инициативи за предоставяне на концесия,
заявени от заинтересувано лице съгласно чл. 20
от Закона за концесиите;
12. организира дейността по определяне на
обекта на концесия въз основа на одобрен проект по чл. 126, ал. 6 от Закона за устройство
на територията;
13. организира възлагането при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки и
осъществява контрол по изпълнението на до-
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говорите за изготвяне обосновки на концесии,
концесионни анализи и проектите на документи
по чл. 22 от Закона за концесиите;
14. организира подготовката на окончателен
текст на обосновка на концесията, на концесионната документация и провежда процедурите
за предоставяне на концесии върху обектите
по т. 8;
15. представлява агенцията и участва в
национални, международни и европейски
проекти и програми в областта на публичночастното партньорство в областта на пътната
инфраструктура;
16. изработва становища за съгласуване на
нормативни актове, правила, норми и стандарти
в рамките на своята компетентност, разработени
от други министерства, ведомства и организации;
17. подпомага управителния съвет при
изпълнението на други дейности, свързани с
предоставянето и изпълнението на концесии,
определени с нормативен акт.
Чл. 26. Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“:
1. идентифицира, анализира и оценява рисковете, свързани с дейността на агенцията, и
предлага мерки и планове за тяхното управление;
2. установява и оценява фактите и данните за
нередности и нарушения, установени при предварителния, текущия и последващия контрол;
3. координира, осигурява методически и
контролира разработването на правила, процедури, политики и стандарти за оперативен
контрол и управление на риска;
4. докладва на управителния съвет за случаи на нередности, за причинени вреди, за
изплатени без основание плащания, както и
за случаи, в които може да се предполага, че
са налице нередности;
5. разработва анализ за нуждите на агенцията на пътностроителните и проектантските
организации в Република България;
6. извършва оценка на уменията, ефективността и надеждността на лицата, които
изпълняват поръчки, възложени от агенцията,
и подготвя проекти на препоръки за добро
изпълнение;
7. води регистър на нередностите при оперативната дейност на агенцията;
8. организира обучението на служители на
агенцията с цел превенция на рисковете, нередностите и нарушенията;
9. оказва съдействие на управляващите органи по съответните оперативни програми за
осъществяване на контрол по изпълнението
съгласно условията на съответния финансов
меморандум, оперативно или рамково споразумение;
10. контролира спазването в агенцията на
изискванията за несъвместимост, безпристрастност, поверителност и конфликт на интереси,
когато е предвидено в нормативен акт и във
вътрешните правила на агенцията;
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11. осигурява изпълнението на контролните
функции на управителния съвет по изпълнението на трудовите задължения на служителите
на агенцията;
12. следи за спазването на етичния кодекс
на агенцията и разглежда постъпили сигнали
за нарушения на трудовите задължения и за
конфликт на интереси;
13. контролира спазването от служителите
на агенцията на препоръките от вътрешния
и външния одит и предписанията, дадени от
компетентните органи при извършени проверки;
14. предлага на управителния съвет прилагането на дисциплинарни мерки и налагане
на дисциплинарни наказания на служители на
агенцията;
15. дава становища по законосъобразността
и целесъобразността на включените в документациите за възлагане на обществени поръчки
условия, изисквания и технически спецификации и по текущия контрол по изпълнението на
договорите за обществени поръчки;
16. организира пропускателния режим, видеонаблюдение и физическа охрана на административната сграда и гаража;
17. организира, осигурява и контролира вътрешната сигурност при оперативната дейност
на агенцията;
18. проверява съответствието на техническите проекти със заданието на агенцията и със
състоянието на трасето, стандартите и нормите,
отнасящи се до технология на изпълнение и
методи на ценообразуване;
19. извършва проверка на техническите
възможности на кандидатите или участниците
в обществени поръчки, възлагани от агенцията, както и на оборудването за изпитване и
изследване и на възможностите за осигуряване
на качеството, когато управителният съвет използва възможността, предоставена с чл. 52 от
Закона за обществените поръчки;
20. осъществява предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на актовете
по управление и разпореждане с имуществото
на агенцията, както и на актовете, с които се
пораждат права и задължения за агенцията;
21. осъществява текущ и последващ контрол,
мониторинг и оценка на оперативната дейност
и на служителите на агенцията, включително
при изпълнението на инфраструктурни проекти,
изпълнявани от агенцията, относно:
а) изпълнението на задълженията от изпълнителите по договори с агенцията относно
предпроектното проучване, инвестиционното
проектиране, строителството, строителния надзор, ремонта, рехабилитацията и поддържането
на пътната мрежа;
б) текущото поддържане на наличие на
необходимия капацитет на изпълнителя (включително машини, съоръжения, персонал) за
изпълнение на договорените задачи;
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в) изпълнението на възложените задачи по
текущо поддържане на републиканските пътища;
г) организацията и техническата готовност
за работа при зимни условия и за справяне
с кризи, предизвикани от лоши атмосферни
условия;
д) спазването на политиката на безопасност
на строителните обекти, на които агенцията е
възложител;
е) дейността на структурите в централната и
специализираната администрация на агенцията,
отговорни за координацията на изпълнението
на инфраструктурните проекти, експлоатацията
на пътищата и качеството на изпълнение и на
влаганите материали, както и дейността на
Централния институт на пътните технологии,
национални и европейски норми и стандарти
и на районните пътни лаборатории за спазване
изискванията на националното законодателство, указанията на управляващите органи
на оперативните програми и приложимите
международни стандарти при изпълнение на
възложените им дейности;
ж) ефективността и ефикасността на процесите по събиране на такси;
з) състоянието и качеството на гаранционното поддържане на републиканската пътна
инфраструктура;
22. осъществява предварителен, текущ и
последващ финансов контрол върху администрирането на приходи от агенцията, разходите
по проекти, управление на пътища и за административно-стопански дейности, като:
а) извършва предварителен контрол на процесите, свързани с разплащане на извършените
дейности в съответствие с процедурните наръчници за удостоверяване на заявени разходи по
изпълнение на проектите и програмите, съгласно
целите на проекта, действащото законодателство
и изискванията на международните финансови
институции;
б) осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разходи съгласно изискванията
на Закона за финансово управление и контрол
в публичния сектор.
Чл. 27. (1) Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата“
подпомага управителния съвет на агенцията при
изпълнение на функциите по администриране
събирането на пътни такси и издаването на
разрешителни.
(2) Дирекция „Пътни такси и разрешения
за специално ползване на пътищата“:
1. осъществява събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и
такси за ползване на пътната инфраструктура и
отделни съоръжения от транспортни средства
с българска регистрация;
2. контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните
превозни средства, като при превишаване на
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допустимите стойности изисква съответните
разрешителни и събира полагащите се пътни
такси и глоби чрез формирани от състава на
дирекцията мобилни групи;
3. подготвя издаването на разрешителни и
събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства и осъществява контрол
за правилната експлоатация на пътната мрежа;
4. събира такси при издадено разрешение за
специално ползване на пътя чрез експлоатация
на търговски крайпътни обекти и пътни връзки
към тях и на рекламни съоръжения в обхвата
на пътя и в обслужващите зони;
5. участва в комисии и дава становище за
съгласуване на проекти и издаване на разрешения за специално ползване на пътищата;
6. изготвя отчети и прогнози за приходи от
пътни такси;
7. подготвя предложения за решение на
управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално
ползване на пътищата по Закона за пътищата;
8. организира разпространяването и продажбата на винетните стикери, както и отчитането
на реализираните приходи;
9. изготвя анализи и участва със свои представители в комисии за промяна на нормативни и
вътрешноведомствени актове по компетентност.
(3) При необходимост и по решение на
управителния съвет дирекция „Пътни такси и
разрешения за специално ползване на пътищата“ открива временни и постоянни пунктове по
републиканската пътна мрежа за осъществяване
на дейностите по ал. 1.
(4) При осъществяване на своите функции
дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата“ съгласува и
координира дейността си със съответните дирекции в администрацията на агенцията, като
служителите му спазват техните методически
указания във връзка с оперативната дейност на
агенцията, а при осъществяването на контролни дейности – с дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“.
Чл. 28. (1) Дирекция „Административноинформационно обслужване“:
1. изпълнява дейности, свързани с административно-организационното подпомагане на
управителния съвет на агенцията;
2. организира и контролира работата с документи, съхраняването им и опазването на
служебната тайна;
3. следи за спазването на сроковете за изпълнение на решенията на управителния съвет
на агенцията;
4. ръководи, координира, контролира и отговаря за функционирането на информационното
обслужване на агенцията, както и за въвеждането и функционирането на автоматизираните
системи в работата на агенцията;
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5. подпомага управителния съвет за управлението на имуществото на агенцията в
съответствие с неговите решения;
6. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и
документацията в съответствие с нормативните
актове и с изискванията на управляващите
органи по оперативните програми и на международните финансови институции;
7. разработва, внедрява, контролира и отговаря за програми, свързани с оперативната
дейност и административно-стопанското обслужване и архива на агенцията;
8. осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана деловодна система,
включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията
в агенцията;
9. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива на
агенцията;
10. води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция;
11. изготвя периодични отчети за административното обслужване на физически и
юридически лица;
12. осигурява административно-техническото
обслужване на дейността на Експертния технико-икономически съвет;
13. методически подпомага специализираните звена в областта на административностопанското обслужване и архива;
14. организира ремонта и поддържането на
сградите и имуществото на агенцията в съответствие с решенията на управителния съвет;
15. осъществява материално-техническото
осигуряване на агенцията;
16. създава организация по охрана на труда
и по техника на безопасността;
17. следи за произтичащите за агенцията
задължения от нормативни актове, свързани
с отбранително-мобилизационната подготовка
на страната, и организира изпълнението им;
18. организира, координира и контролира информационните системи в агенцията,
поддържа информационните системи и бази
данни на агенцията, разработва, осъществява,
контролира и отговаря за програми, свързани
с информационните технологии в агенцията;
19. осигурява защита на данните, включени
в информационната система на агенцията;
20. организира подготовката на служителите
на агенцията за работа с информационните
системи;
21. дава методически указания на структурите
на централната администрация и на специализираните звена на агенцията при изпълнение на
задълженията им за работа с информационните
системи и бази данни;
22. разработва геопортал на единната пътна
мрежа като част от европейската транснационална пътна инфраструктура и в съответствие с
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Европейските изисквания с приоритет Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE, и с Решение 1692/96/
ЕО за Европейската транспортна мрежа;
23. разработва и прилага система за мониторинг на републиканската пътна инфраструктура на основата на дистанционни методи за
наблюдение и анализ;
24. разработва и прилага национална инфраструктура и приложни информационни
програми за въвеждане на системи за навигация
и контрол, както и на системи за сигурност в
съответствие с европейската политика в навигационните системи (Програма ГАЛИЛЕО),
Програма ГМОС (Глобален мониторинг на
околна среда и сигурност), ГССЗН (Глобална
система на системите за земно наблюдение)
и ГНСС (Глобална навигационна спътникова
система);
25. изготвя проекти на актовете и документи, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения
със служителите в агенцията и с налагането
на дисциплинарни наказания и търсенето на
имуществена отговорност по реда на Кодекса
на труда, разработва, осъществява, контролира
и отговаря за програми, свързани с човешките
ресурси на агенцията;
26. организира дейностите по:
а) управлението и развитието на човешките
ресурси;
б) изготвянето и актуализирането на длъжностното разписание на агенцията;
в) изготвянето на поименното разписание
на длъжностите в администрацията;
г) изготвянето и прилагането на вътрешните
правила за работната заплата в агенцията;
д) изгражда ефективна система за повишаване квалификацията на служителите в агенцията;
е) допълнителното материално стимулиране
и награди на служителите;
27. организира и участва във:
а) провеждането на конкурси за заемане на
свободните длъжности в агенцията;
б) разработването и актуализирането на
длъжностните характеристики на служителите
в агенцията;
28. съхранява трудовите досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие
с изискванията на закона;
29. поддържа автоматизирана система за
управление на човешките ресурси;
30. прави предложения за развитие на организационната и управленската структура на
агенцията;
31. разработва проекти на вътрешноорганизационни документи за планиране, подбор,
атестиране, развитие на персонала и организация на труда;
32. разработва основни насоки, проучва,
анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително
и специализирано обучение на служителите в
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агенцията; осигурява условия за професионално
и служебно развитие на персонала; организира
провеждането на обучение на персонала;
33. организира оценката на риска във връзка с изпълнението на Закона за здравословни
и безопасни условия на труд и нормативните
актове по прилагането му;
34. организира и осъществява библиотечната
дейност;
35. разрешава отпуските и командировките
на служителите с изпълнителски и експертни
функции и изпълнява други задачи, възложени
от управителния съвет на агенцията.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 29. Специализираната администрация
включва специализираните звена – 27 областни
пътни управления и Централен институт на
пътните технологии, национални и европейски
норми и стандарти.
Чл. 30. (1) Областните пътни управления
са специализирани териториални звена, които осигуряват изпълнението на определени
функции на агенцията на територията на една
административна област.
(2) Областните пътни управления:
1. осъществяват взаимодействието на агенцията с областната и с общинските администрации;
2. осъществяват дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по
републиканските пътища на територията на
областта, като подпомагат управителния съвет
при предприемане на действия по установяване
и обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на
Държавно-обществената консултативна комисия
по проблемите на безопасността на движението
по пътищата към Министерския съвет;
3. осъществяват надзор на дейността на
лицата, на които е възложено да поддържат
пътищата, и проверяват готовността им за
работа при зимни и кризисни условия;
4. набират, поддържат и актуализират информация и подробна пътна база с данни за
текущото технико-експлоатационно състояние
на републиканските пътища на територията на
областта, малките пътни съоръжения, пътните
принадлежности, крайпътните обслужващи
обекти, рекламните съоръжения и пътните
имоти;
5. организират съставянето на паспорти на
съоръженията по пътната мрежа и актуализирането на информацията за технико-експлоатационното им състояние;
6. подпомагат централната администрация
при събирането на информация, анализи и
оценки на транспортно-експлоатационното
състояние на републиканските пътища;
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7. изготвят програми за ремонт на републиканските пътища на територията на областта и
ги представят на централната администрация
на агенцията;
8. подпомагат централната администрация
при контрола по изграждането и експлоатацията
на пътните връзки към търговските крайпътни
обекти и на рекламните съоръжения;
9. осъществяват дейности по съгласуване на
инвестиционни проекти в случаите, предвидени
с нормативен акт;
10. организират дейността по текущия ремонт и по поддържането на републиканските
пътища в съответната област;
11. отговарят за поддържането, ремонта
и управлението на обслужващата дейността
държавна собственост – опорни пунктове и
други пътни имоти;
12. поддържат и актуализират подробни данни за териториите, заети от републиканската
пътна мрежа, и пътните имоти в съответствие
с изискванията на Закона за кадастъра и имот
ния регистър;
13. изготвят предложения за финансови
разчети и отчети за тяхното изпълнение и месечни и тримесечни прогнози за предстоящи
плащания във връзка с дейността им;
14. подпомагат дирекция „Правна, отчуждаване и управление на собствеността“ при
извършване на дейностите по актуване на
имотите – държавна собственост;
15. подпомагат дирекция „Пътни такси и
разрешения за специално ползване на пътищата“ при събирането на такси за ползването
на пътната инфраструктура;
16. подпомагат управителния съвет при
съгласуването и издаването на разрешения за
специално ползване на пътищата по Закона
за пътищата;
17. изготвят предложения за бюджетни
сметки на управленията и отчети за тяхното
изпълнение.
(3) Управителният съвет на агенцията може
със свое решение да възложи на областните
пътни управления:
1. организирането и изпълнението на дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, свързани с аварии и
бедствия, както и други непредвидени дейности;
2. координирането с изпълнителите на
обществени поръчки и с концесионерите на
дейностите по т. 1;
3. издаването на разрешения по Закона за
пътищата за изпълнение на различни дейности
в обхвата на пътя;
4. провеждането на процедури за възлагане
на малки обществени поръчки, свързани с
дейността им;
5. други дейности по управлението и поддържането на републиканските пътища съгласно
Закона за пътищата;
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6. съставянето на актове за нарушения в
случаите, предвидени в нормативен акт;
7. дейности по контрола на качеството и на
изпълнението на работите по поддържането и
ремонта на републиканските пътища;
8. дейности по контрола на количеството
и качеството на пътностроителните работи в
областта;
9. организирането и провеждането на технически съвети за разглеждане на проекти за
търговски крайпътни обекти;
10. издаването на разрешения и други документи за ползване на пътищата, пътните
връзки и други обслужващи крайпътни дейности
съгласно действащите наредби и събирането на
такси за съгласуване на проекти.
(4) Служителите на областните пътни управления спазват методическите указания на
централната администрация и координират
дейността си със съответните дирекции на
централната администрация във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контрол и надзор по ал. 2,
т. 9, 11 и 12 – с дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“.
(5) Организацията на работа на областните
пътни управления се определя с вътрешни правила за работа, утвърдени от управителния съвет.
Чл. 31. (1) Директорите на областните пътни управления разработват годишна областна
програма за ремонт и поддържане на пътната
инфраструктура.
(2) Проектът на годишна областна инвестиционна програма се представя за становище
на общините в областта и на областния съвет
за регионално развитие.
(3) Проектът на годишна областна програма
се съгласува с дирекция „Бюджет, финанси и
разплащания по проекти“ и с дирекция „Експлоатация и поддържане на републиканската
пътна мрежа“ и се утвърждава от управителния
съвет в рамките на годишната национална инвестиционна програма на агенцията.
Чл. 32. Директорите на областните пътни
управления участват в заседанията на областните съвети за регионално развитие, когато се
разглеждат въпроси, свързани с развитието на
пътната инфраструктура в областта, и изразяват
становище при разглеждането и приемането на
областни и регионални стратегии и планове
за развитие.
Чл. 33. (1) Централният институт на пътните
технологии, национални и европейски норми
и стандарти е специализирано звено, което
изпълнява научна, изследователска и приложна
дейност на национално равнище в областта
на пътното дело, дейности по контрол и изпитване на строителни материали и изготвяне
на експертизи при спазване на националното
законодателство, правото на Европейския съюз
и на приложимите международни стандарти.
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(2) Централният институт на пътните технологии, национални и европейски норми и
стандарти:
1. осигурява научнообоснована база данни
за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
2. подпомага вземането на управленски
решения чрез становища в областта на проектирането, строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
3. подготвя предложения за изменение на
нормативните актове и техническите правила
в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните
стандарти;
4. извършва експертизи на проучвателни,
проектни и строителни проблеми в пътното
строителство;
5. обследва и оценява експлоатационното
състояние на републиканските пътища във връзка с планирането на пътноремонтните работи;
6. изготвя изходни данни за разработване на
проекти за ремонт на републиканските пътища;
7. изпитва и оценява устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;
8. разработва, поддържа и актуализира централна информационна база данни за материали,
влагани в пътното строителство;
9. извършва експертиза, оценява и контролира качеството на вложените материали при
строителството, ремонта и поддържането на
пътищата;
10. изпитва качеството и разрешава влагането
на материали при строителството, ремонта и
експлоатацията на републиканските пътища;
11. разработва, съгласува и осъществява
контрол върху рецептите за композитни пътностроителни материали;
12. извършва експертизи за качеството на
хоризонталната и вертикалната пътна сигнализация и на пътните принадлежности по
републиканските пътища;
13. извършва необходимите изследвания
за изясняване на причините за възникване на
повреди по републиканските пътища;
14. разработва, поддържа и актуализира
система за управление на пътищата и пътните
съоръжения;
15. експериментира и изследва възможностите за усъвършенстване на използваните материали в пътното строителство и одобрява след
проверка в лабораторни условия използването
на нови видове материали, за което докладва
на управителния съвет;
16. изпълнява арбитражни функции при
технически спорове във връзка с окачествяване
на материалите;
17. обследва и разработва мероприятия за
обезопасяване на участъци с концентрация
на пътнотранспортни произшествия в изпъл-
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нение на стратегията за развитие на пътната
инфраструктура и средносрочната оперативна
програма;
18. създава и поддържа база данни за места
и участъци с концентрация на пътнотранспортни
произшествия, интегрирана с базата данни на
дирекция „Охранителна и пътна полиция“ при
Главна дирекция „Охранителна полиция“ на
Министерството на вътрешните работи;
19. извършва и контролира одити и инспекции на пътната безопасност на инфраструктурни
обекти;
20. координира и участва в работата по задачи
и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие
с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски
лаборатории (FEHRL);
21. координира изготвянето на предложения
за включване в проекти по линия на FEHRL;
22. разпределя и контролира изпълнението
на поети задачи и работа по европейски проекти в рамките на сътрудничеството с FEHRL;
23. организира обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в
пътния транспорт (ELTRAC) и др.;
24. участва в работните срещи на „Научните координатори“ и Генералната асамблея
на FEHRL;
25. води строга отчетност и организира
съхраняването на официалните предложения
и документи, свързани с дейността по FEHRL;
26. проучва и разпространява в системата на
агенцията новостите в пътната наука по отношение на материалите, изделията и изпълнените
строителни и монтажни работи, технологиите,
безопасността на движението и др.;
27. изготвя предложения за финансови разчети и отчети за изпълнението им;
28. осъществява методическо ръководство
и контрол на своите териториални звена – районните пътни лаборатории.
(3) При осъществяване на своите задачи
Централният институт на пътните технологии,
национални и европейски норми и стандарти
координира дейността си със съответните дирекции в администрацията на агенцията, като
се спазват методическите указания във връзка
с оперативната дейност на агенцията, а при
осъществяването на контролни дейности – на
дирекция „Анализ на риска и оперативен
контрол“.
(4) Централният институт на пътните технологии, национални и европейски норми
и стандарти се ръководи и представлява от
директор, който се назначава от управителния
съвет на агенцията.
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(5) Структурата на Централния институт на
пътните технологии, национални и европейски
норми и стандарти се утвърждава от управителния съвет на агенцията по предложение на
директора.
(6) Централният институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти подпомага централната администрация и
областните пътни управления, като извършва
необходимите за осъществяване на тяхната
дейност проучвания, експертизи и контрол на
качеството.
(7) Териториални звена на Централния институт на пътните технологии, национални и
европейски норми и стандарти са районните
пътни лаборатории.
Раздел IV
Организация на работата
Чл. 34. Управителният съвет утвърждава с
решения:
1. вътрешни правила за работа в агенцията;
2. вътрешни правила за финансово управление и контрол в агенцията;
3. вътрешни правила за осъществяване на
дейността по управление и контрол на проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз;
4. Етичен кодекс за поведение на служителите на агенцията.
Чл. 35. В изпълнение на своите функции и
възложени конкретни задачи звената в агенцията
изготвят становища, отчети, доклади, анализи,
концепции, информации, проектни решения по
конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти
на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.
Чл. 36. Служителите в агенцията, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложените
функции и задачи на ръководеното от тях звено
организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността
и за изпълнението на задачите, като:
1. възлагат задачи на работещите в звеното,
контролират и отговарят за тяхното срочно и
качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
звена в агенцията в съответствие с установените
организационни връзки и разпределението на
дейностите между тях;
3. ежегодно изготвят отчет за дейността на
звеното и правят предложения за конкретни
мерки за подобряване на дейността в него;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на работещите в звеното.
Чл. 37. Управителният съвет се подпомага
от секретариат при формулирането и разработването на конкретни решения за изпълнението
на функциите му, както и при взаимодействието
с администрацията на агенцията, с други ин-
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ституции и организации. Управителният съвет
определя функциите, задачите и дейността на
служителите в секретариата.
Чл. 38. (1) Работното време на агенцията е
8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Работното време на централната и специализираната администрация на агенцията е
от 9,00 до 17,30 ч. с почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. при спазване правилата на
чл. 10 от Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г.).
Чл. 39. (1) Служителите в агенцията могат
да бъдат награждавани с отличия и награди за
образцово изпълнение на задълженията си с
решение на управителния съвет.
(2) Наградите са парични или предметни.
Средствата за награди се изплащат от бюджета
на агенцията. Стойността на паричната или
предметната награда не може да надвишава
размера на основната заплата на служителя.
Чл. 40. На служителите на агенцията ежегодно се изплащат суми за облекло при условия,
по ред и в размер, определени от управителния
съвет, в съответствие с нормативната уредба.
Чл. 41. Служителите в агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си със служебни
карти. Формата и видът на служебните карти
се определят с решение на управителния съвет.
Чл. 42. (1) Директорът на дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“:
1. възлага извършването на планови и
извънредни външни и вътрешни проверки за
сигурността на информацията при данни за
нередности и нарушения, за предварителен
контрол, мониторинг, оценка и финансов контрол върху оперативната дейност на агенцията;
2. разработва и предлага на управителния
съвет за утвърждаване годишен план за проверки за оперативен контрол;
3. може да възлага служебно на Централния
институт на пътните технологии, национални
и европейски норми и стандарти за сметка на
бюджета на агенцията експертизи във връзка
с планови и извънредни проверки, извършвани
от дирекцията;
4. представя на управителния съвет месечни
отчети за дейността на дирекцията;
5. представя на управителния съвет доклади
от проверки, изпълнявани от дирекцията, в
които се посочват констатираните несъответствия и нередности, включително в случаите,
в които може да се предполага, че са налице
нередности;
6. предлага на управителния съвет дисциплинарни мерки спрямо служители на агенцията;
7. предлага на управителния съвет проекти
на решения във връзка с издаване на препоръки за добро изпълнение на изпълнители на
обществени поръчки, възложени от агенцията;
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(2) Управителният съвет може със свое
решение да определи и други служители на
дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, които да възлагат проверки.
Чл. 43. (1) При извършването на проверки
служителите в дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“ съставят констативни
протоколи, към които прилагат събраните доказателства, и разработват и представят писмен
доклад с мотивирано заключение до възложителя на проверката, който изразява становище по
доклада и го изпраща на директора на дирекция
„Анализ на риска и оперативен контрол“.
(2) Съобразно констатираните несъответствия, нередности и нарушения в докладите
по ал. 1 се предлага:
1. временно преустановяване работата на
обект, ако е констатирано лошо изпълнение,
влагане на некачествени материали и неспазване
на проекта и техническите норми;
2. неприемане на извършената работа от
изпълнителя на обществена поръчка;
3. оценка на уменията, ефективността и
надеждността на лицата, които изпълняват
обществени поръчки по договори с агенцията;
4. неиздаване на препоръка за добро изпълнение;
5. предлагане налагането на санкционни
мерки на изпълнители съгласно условията на
договорите;
6. прекратяване на договори с изпълнители;
7. установяване ненадежност на изпълнител
на обществена поръчка, възложена от агенцията,
включително в случаите на:
а) разваляне на договора за обществена
поръчка поради съществено неизпълнение, за
което изпълнителят отговаря, включително в
случаите на липса на капацитет за изпълнение
на договорни задължения и нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;
б) установени от компетентните органи
измама, съществени нередности и несъответствие, с които изпълнителят на обществената
поръчка е засегнал интересите на Европейските
общности и на българската държава;
в) влязло в сила осъдително съдебно решение
по съставен акт за начет на изпълнителя на
обществена поръчка, съставен от Агенцията за
държавната финансова инспекция на основание
на Закона за държавната финансова инспекция;
8. образуване на производство по установяване дисциплинарно нарушение на служители
на агенцията и налагане на дисциплинарни
наказания;
9. сигнализиране на правоохранителните
органи;
10. други подходящи мерки за управление
на риска.
Чл. 44. При изпълнение на трудовите си
задължения служителите в дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ имат следните
права:

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

1. право на свободен достъп до работните
помещения на всички служители, до цялата
документация и информация на агенцията с
цел осъществяване на функциите им;
2. право да изискват документи и да събират сведения от служителите на агенцията във
връзка с изпълнението на възложената задача;
3. право на достъп до обектите на проверка – офиси, производствени помещения, складове, земи, терени и други, на изпълнители по
обществени поръчки, възложени от агенцията;
4. да изискват писмени и устни обяснения
от проверяваните лица и техни служители по
въпроси, свързани с тяхната дейност;
5. да изискват и да получават и проверяват
всички данни и документи, както и в електронен вариант, за целите на оперативния контрол
(включително копия на документи, извлечения,
справки и други, необходими за изпълнение на
задълженията им, всички договори и допълнителни споразумения с изпълнители, доклади и
актове по изпълнение на договори и проекти,
пълните досиета на проектите за изграждане,
ремонт и реконструкция и др.).
Чл. 45. (1) Служителите в дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ и в Централния
институт на пътните технологии, национални
и европейски норми и стандарти се ръководят
от принципите на:
1. безпристрастност;
2. независимост от проектанта, производителя, доставчика и лицето за монтаж на
строителните продукти, които ще се оценяват;
3. поверителност, като не могат да разгласяват информация, станала им известна при
изпълнение на служебните им задължения,
освен на членовете на управителния съвет.
(2) Служителите, на които е възложено извършването на проверка, подписват декларация
за безпристрастност и независимост за всеки
конкретен случай.
(3) Служителите в дирекция „Анализ на
риска и оперативен контрол“ и в Централния
институт на пътните технологии, национални и
европейски норми и стандарти носят дисциплинарна отговорност за неспазването на ал. 1 и 2
и за верността на своите заключения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОНФЛИКТА
НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 46. (1) Управителният съвет обявява с
решение списъка с категориите информация,
подлежаща на класифициране като служебна
тайна.
(2) Управителният съвет утвърждава правила
за администрирането на информация, представляваща служебна тайна.
Чл. 47. (1) Не може да бъде служител в
агенцията лице, за което е налице обстоятелство
по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, както
и лице, което е свързано лице по смисъла на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Търговския закон с търговец или съдружник,
или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии,
провеждани от агенцията.
(2) Служителите подават декларация за липса
на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в
длъжност и на всеки 12 месеца.
(3) В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.
(4) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане
на длъжността, трудовото правоотношение на
служителя се прекратява.
Чл. 48. Служителите в централната администрация и в специализираните звена на
агенцията, на които са възложени подготовката,
ръководството и контролът по изпълнението
на проекти, изготвянето на правни анализи,
концесионни анализи, финансови анализи,
технически оценки и други дейности в процедурите за възлагане на обществени поръчки и
за концесиониране, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество,
дялове или акции, да участват в управлението,
да работят по трудово правоотношение или
по граждански договор за лице, което е било
изпълнител по обществена поръчка, докато са
служители на агенцията и в течение на една
година от датата на прекратяване на трудовото
им правоотношение.
Чл. 49. (1) Служителите в агенцията нямат право да полагат допълнителен труд и да
извършват дейности по граждански договори
с предмет, сходен с функциите на агенцията.
(2) Служителите с ръководни функции в
агенцията, както и ръководителите на проекти
по Постановление № 194 на Министерския
съвет от 2007 г. за управление на изпълнението
на инфраструктурни проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз (ДВ, бр. 69 от
2007 г.), не могат да работят по трудово правоотношение, по граждански договор, по договор
за управление и да придобиват дялове и акции
в търговско дружество, което е участвало или
участва в процедури за обществени поръчки
или за концесии, провеждани от агенцията,
докато са служители и за срок една година
след прекратяване на правоотношенията им с
агенцията, независимо от основанието.
Чл. 50. (1) Неизпълнението на задължения,
предвидени в тази глава, съставлява съществено
нарушение на трудовите задължения.
(2) Управителният съвет на агенцията осигурява изпълнението на тази глава, като включва
тези задължения и определя вида и размера на
отговорността в съдържанието на правилника
за вътрешния трудов ред, в съдържанието на
договорите със съответните лица, образци на
декларациите, организира реда за деклариране.
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Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ
Чл. 51. (1) Гражданите, организациите,
омбудсманът и обществените посредници в
общините могат да отправят до управителния
съвет предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията, както
и за решаване на въпроси от правомощията
на управителния съвет на агенцията, за които
няма определен друг специален ред.
(2) Управителният съвет на агенцията взема
решение по предложението в срок до два месеца
след постъпването му, освен ако този срок бъде
удължен до 6 месеца поради необходимост от
по-продължително проучване. Взетото решение
по предложението се съобщава на подателя в
7-дневен срок. Направените предложения, както
и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на агенцията в интернет.
Чл. 52. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да подават до управителния съвет сигнали за злоупотреби с власт и
корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
служителите на агенцията, с които се засягат
държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица.
(2) Сигнали, подадени повторно по въпрос,
по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на взето
решение или се основават на нови факти и
обстоятелства.
(3) Изясняването на постъпил сигнал не
може да се възлага на служител, срещу чието
действие или бездействие той е подаден.
(4) Управителният съвет на агенцията взема
решение по сигнала в срок до един месец след
постъпването му, като този срок може да бъде
удължаван с един месец, ако важни причини
налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение и за предприетите
мерки по сигнала. При данни за извършено
престъпление управителният съвет на агенцията
уведомява незабавно прокуратурата.
Чл. 53. (1) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон
или пълномощие.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите,
предвидени в регламент на Европейския съюз
или в друг нормативен акт.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Управителният съвет утвърждава длъжностните характеристики на служителите в
агенцията в срок до два месеца от влизането
в сила на правилника.
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§ 2. В 7-дневен срок от влизането в сила
на правилника управителният съвет на агенцията предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за утвърждаване
числеността на персонала на дирекциите в
централната администрация.
§ 3. Правилникът се приема на основание
чл. 21д, ал. 3 от Закона за пътищата.
Приложение
към чл. 4, ал. 2
Обща численост на персонала в администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура“ –
1678 щатни бройки
Централна администрация
Централен институт на пътните технологии, национални и европейски
норми и стандарти
Областни пътни управления

341
75
1262
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите
на граничния контрол, приет с Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2000 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г.,
бр. 86 от 2004 г. и бр. 78, 90 и 96 от 2005 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 2 след думата „службите“ се поставя запетая, а думите „от задължителния“ се
заменят с „осъществяващи“.
2. В чл. 3:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) По предложение на министъра на
вътрешните работи министър-председателят
определя със заповед председателя и секретаря
на Междуведомствения съвет.“;
б) в ал. 3 думите „секретаря и“ се заличават.
3. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 5 думата „задължителен“ се заличава;
б) в т. 6 думите „свързани със задължителния
граничен контрол“ се заменят със „свързани с
граничния контрол“.
4. В чл. 5, ал. 5 думата „задължителен“ се
заличава.
5. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „задължителния граничен“
се заменят с „граничния“;
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б) в ал. 2 думите „представителят на Министерството на вътрешните работи“ се заменят
с „директорът на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи“.
6. В т. 3 от приложението към чл. 3, ал. 1
„Състав на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол“ думите „заместник-министър на транспорта“, „заместникминистър на земеделието и горите“, „заместник-министър на икономиката и енергетиката“
се заменят съответно със „заместник-министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, „заместник-министър на земеделието и храните“, „заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма“, а
думите „заместник-министър на вътрешните
работи“ се заличават.
§ 2. В Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове, приета с Постановление
№ 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от
2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от
2006 г., бр. 79 от 2008 г. и бр. 14 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП“ се заменят
с „Междуведомствения съвет по въпросите на
граничния контрол“.
2. В чл. 10 думите „един от“ се заличават.
3. В чл. 11:
а) в ал. 1 думата „министър“ се заменя с
„председателя на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3:
аа) в т. 2 думите „както и“ се заличават и
накрая се поставя запетая и се добавя „както
и контрола на пътните такси, разрешителните
за международни превози и контрола на транспортните средства“;
бб) точка 2а се отменя;
вв) в т. 4 думите „министъра на земеделието
и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;
гг) в т. 6 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
4. В чл. 17:
а) създава се нова т. 7:
„7. събират такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3,
т. 1 от Закона за пътищата;“
б) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. осъществяват контрол на разрешителните
за международни превози за преминаване през
страната на транспортни средства с чужда и с
българска регистрация;
9. организират преразпределянето и контрола по използването на разрешителни за
извършване на международни товарни превози
от български превозвачи;
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10. контролират общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните
превозни средства, като при превишаване на
допустимите стойности изискват съответните
разрешителни и събират полагащите се пътни
такси и глоби;“
в) досегашната т. 7 става т. 11.
5. В глава трета раздел VI „Задачи на органите за граничен контрол на транспортните
средства, пътните такси и разрешителни“ се
отменя.
6. В чл. 22, ал. 3 думите „Междуведомствения съвет по въпросите на граничните
контролно-пропускателни пунктове“ се заменят
с „Междуведомствения съвет по въпросите на
граничния контрол“.
7. В приложение № 2 към чл. 27а навсякъде
думите „Управление „Пътни такси и разрешителни“ (УПТР)“ и „УПТР“ се заменят съответно
с „Агенция „Митници“ (АМ)“ и „АМ“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13472

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване
на разходите за приватизация към Агенцията
за приватизация, приета с Постановление
№ 114 на Министерския съвет от 2002 г.
(ДВ, бр. 57 от 2002 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 2 думите „чл. 8, ал. 4,
т. 1“ се заменят с „чл. 8, ал. 5, т. 1“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „работа“ се добавя
„на Агенцията за приватизация за следващата
година“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Прогнозните разчети на предложението по ал. 1 се изготвят и представят съгласно
указанията на министъра на финансите и в
сроковете, заложени в тях, по изготвяне на
бюджетна прогноза за съответния период.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенцията за приватизация изготвя и
представя месечни и тримесечни отчети на
касова основа, както и годишен отчет за изразходваните от фонда средства.“
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Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
републиканския бюджет за 2009 г. на „Български държавни железници“ – ЕАД
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави допълнителни средства от републиканския бюджет за 2009 г. в размер 9 000 000 лв.
на „Български държавни железници“ – ЕАД,
София.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
покриване на загуби от текущата пътническа
превозна дейност – обект на задължение за
извършване на обществена превозна услуга.
(3) За средствата по ал. 1 е приложена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2009 г.
Чл. 3. Условията, редът и сроковете за
предоставяне на средствата по чл. 1, както и
контролът по тяхното разходване се уреждат с
договора по чл. 53 от Закона за железопътния
транспорт при спазване изискванията на Закона
за държавните помощи.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет
за 2009 г. по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2009 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13474
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от
1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.;
попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 25 от
1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 и 82 от 2001 г.,
бр. 79 от 2002 г., бр. 94 от 2003 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и
бр. 17 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Искането за получаване на постоянно
разрешение се изпраща за проучване и становище на съответните началници на митници, в
чийто състав са митническите учреждения, за
които агентът е имал временно разрешение.“
§ 2. В чл. 20, т. 1 думите „директорът на
регионалната митническа дирекция“ се заменят
с „началникът на митницата“.
§ 3. В чл. 108, ал. 5 думите „съгласувано с
директора на съответната регионална митническа дирекция“ се заличават.
§ 4. В чл. 126в, ал. 3 думите „директора
на съответната регионална митническа дирекция“ се заменят с „началника на съответната
митница“.
§ 5. В чл. 126г, ал. 2 думите „директора на
съответната регионална митническа дирекция“ се заменят с „началника на съответната
митница“.
§ 6. В чл. 168 ал. 4 се изменя така:
„(4) Опростените процедури по ал. 2 и 3
се използват с разрешение на началника на
съответната митница.“
§ 7. В чл. 180, ал. 1 думите „директора на съответната регионална митническа дирекция“ се
заменят с „началника на съответната митница“.
§ 8. В чл. 205, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „регионални митнически
дирекции, в района“ се заменят с „държави
членки, на територията“.
2. В т. 4 думите „директорите на регионални
митнически дирекции“ се заменят с „началниците на митници, в района на които стоките
ще се използват по определено специфично
предназначение“.
§ 9. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „регионалното“ се заменя
с „териториалното“.
2. В ал. 6 думите „регионални митнически
управления“ се заменят с „държави членки“.
3. В ал. 7 думата „регионалното“ се заменя
с „териториалното“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Териториалното митническо управление
по ал. 7 изпраща копие от искането и проекта
на разрешението до засегнатите държави членки,
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в чийто район ще се извършват операции по използване на стоки по определеното специфично
предназначение. Засегнатите държави членки в
15-дневен срок потвърждават датата на получаване.“
5. В ал. 9 думите „регионални митнически
управления“ се заменят с „държави членки“.
6. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Когато в срока по ал. 9 териториалното
митническо управление по ал. 7 не е получило възражения по проекта на разрешение,
разрешението може да бъде издадено. Копие
от издаденото разрешение се изпраща на засегнатите държави членки.“
7. В ал. 11 думата „регионално“ се заменя
с „териториално“.
§ 10. В чл. 207, ал. 1 думите „директора на
регионалната митническа дирекция“ се заменят
с „началника на митницата“.
§ 11. В чл. 277 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Гаранционно митническо учреждение е
Централното митническо управление.“
2. В ал. 3 думите „ръководителите на митническите учреждения по ал. 2“ се заменят с
„директора на Агенция „Митници“.
§ 12. В чл. 278, ал. 1 след думата „сертификатите“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 13. В чл. 280, ал. 3 думите „съответните
регионални митнически управления по чл. 281,
ал. 2 съгласувано с Централното митническо
управление, а в останалите случаи – от“ се
заличават.
§ 14. В чл. 292, ал. 2 думата „регионално“
се заменя с „териториално“.
§ 15. В чл. 321, ал. 2 думите „директорите
на регионалните митнически дирекции“ се
заменят с „началниците на митниците“.
§ 16. В чл. 328, т. 3 думите „регионални
митнически дирекции“ се заменят с „държави
членки“.
§ 17. В чл. 332 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите на режим временен внос
искането се подава до териториалното митническо управление, а за останалите режими – до
съответното териториално митническо управление, където се води основната отчетност на
лицето за целите на последващия контрол и
където се извършват поне част от предвидените
в разрешението операции по складиране, усъвършенстване, обработка или временен износ.“
§ 18. В чл. 333, ал. 2, т. 1 думите „регионални митнически дирекции“ се заменят с
„държави членки“.
§ 19. В чл. 334а ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на подадени искания по чл.
329, ал. 1 разрешенията по приложение № 32 се
издават от митническите органи, както следва:
1. за митническо складиране:
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а) за митнически склад тип А и тип С – от
териториалното митническо управление по
местонахождението на складовите съоръжения;
б) за митнически склад тип В, тип D и тип
Е – от Централното митническо управление;
2. за активно усъвършенстване и обработка
под митнически контрол – от териториалното
митническо управление, в чийто район ще се
извършва операцията по усъвършенстването
или обработката;
3. за временен внос – от териториалното
митническо управление;
4. за пасивно усъвършенстване – от териториалното митническо управление, в чийто
район се намират стоките, предназначени да
бъдат временно изнесени.“
§ 20. В чл. 674 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай че поради непреодолима сила
или непредвидими обстоятелства заинтересуваният не може да внесе личното си имущество
до 12 месеца след датата, на която е сменил
постоянното си местопребиваване, той може
с разрешение на началника на митницата, в
района на която е постоянното му местопребиваване, да внесе това имущество най-късно до
3 години след преселването.“
§ 21. В чл. 801, ал. 1 думите „към Регионалната митническа дирекция (РМД) – София“ се
заменят с „в гр. София“.
§ 22. В чл. 809 ал. 1 се изменя така:
„(1) На основание чл. 188 от закона началниците на митници могат да разрешават самостоятелно или съвместно с други началници на
митници общо обезпечение с депозит в пари
или с банкова гаранция за митнически цели
за покриване на няколко операции, от които
възниква или може да възникне митническо
задължение за един или няколко длъжници в
района на действие на съответната митница
или на съответните митници.“
§ 23. В чл. 810 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директорът на регионалната митническа дирекция“ се заменят с
„началникът на митницата“.
2. В ал. 3 думите „регионални митнически
дирекции“ се заменят с „митници“.
§ 24. В чл. 835, ал. 1 думите „регионалните
митнически дирекции“ се заменят с „митниците“.
§ 25. В чл. 886, ал. 2 думите „директора
на съответната регионална митническа дирекция“ се заменят с „началника на съответната
митница“.
§ 26. Приложение № 23 към чл. 278, ал. 1
се отменя.
§ 27. Приложение № 28 към чл. 278, ал. 1
се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 28. В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона
за митниците, приета с Постановление № 85
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на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г.
и бр. 61 от 2008 г.), се създават чл. 3а и 3б:
„Чл. 3а. (1) При влизане в страната на товарен автомобил или автобус с регистрация в
страна извън Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство, извършващ двустранен или транзитен превоз без българско
разрешително, когато такова се изисква, се
събират таксите, предвидени в чл. 99, ал. 1, т. 1
от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000
г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97
от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр.
49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101
и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38
от 2007 г. и бр. 64, 78 и 79 от 2008 г.).
(2) При влизане или при напускане на
страната на товарен автомобил с чуждестранна регистрация, извършващ превоз от или
за трета страна без българско разрешително,
когато такова се изисква, се събират таксите,
предвидени в чл. 99, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта.
Чл. 3б. За обработка на комплекти документи с разрешителни за осъществяване на
международен превоз се събира такса в размер
5,00 лв. за всеки комплект.“
§ 29. В Тарифата за таксите, които се събират
от Национална агенция „Пътна инфраструктура“,
приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.;
изм., бр. 101 от 2008 г. и бр. 3 от 2009 г.), се
правят следните изменения:
1. Член 9 се отменя.
2. В чл. 10 думите „чл. 1 – 9“ се заменят с
„чл. 1 – 8“.
3. Член 18 се отменя.
4. В чл. 19 думите „чл. 11 – 18“ се заменят
с „чл. 11 – 17“.
§ 30. В Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104
от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105
от 2006 г., бр. 38 от 2007 г. и бр. 64, 78 и 79 от
2008 г.), в чл. 99, ал. 3 думите „Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с
„Агенция „Митници“.
§ 31. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13475
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенция „Митници“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Агенция „Митници“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 1 на Министерския
съвет от 2001 г. за приемане на Устройствен
правилник на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 4
от 2001 г.).
2. Устройственият правилник на Агенция
„Митници“, приет с Постановление № 1 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 4
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 73 от 2001 г.,
бр. 97 от 2002 г., бр. 64 и 106 от 2004 г., бр. 3
от 2005 г., бр. 37, 48 и 65 от 2006 г., бр. 11 и
87 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 4, 81 и 90
от 2009 г.).
§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от
Постановление № 215 на Министерския съвет
от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за
преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на финансите (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112
от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55
и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42,
49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г.,
бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48,
56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и
84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г. и
бр. 81, 85 и 90 от 2009 г.) в т. 2 числото „3899“
се заменя с „3370“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Агенция „Митници“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността
на персонала на Агенция „Митници“, наричана
по-нататък „агенцията“, както и числеността
на персонала в Централното митническо управление.
Чл. 2. Агенцията е централизирана административна структура към министъра на
финансите.
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Чл. 3. Агенцията е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на финансите, със седалище
София, ул. „Георги С. Раковски“ № 47.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от директор. При осъществяване на
своите функции директорът на агенцията се
подпомага от трима заместник-директори.
(2) Директорът делегира със заповед правомощия на заместник-директорите и определя
техните функции.
(3) Функциите на директора в негово отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен със заповед
за всеки конкретен случай заместник-директор.
Чл. 5. (1) Директорът на агенцията:
1. представлява агенцията;
2. осъществява ръководство и контрол върху
изпълнението на нейните функции и задачи;
3. ръководи пряко дейността на Централното
митническо управление;
4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
5. назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в агенцията по
трудово правоотношение;
7. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;
8. утвърждава правила за организацията и
дейността, вътрешния ред, работната заплата
и наградите в агенцията;
9. утвърждава длъжностното разписание на
агенцията;
10. издава удостоверения за завършен курс
на обучение за повишаване професионалната
квалификация на служителите в митническата
администрация;
11. издава наказателни постановления в
случаите, определени със закон;
12. издава индивидуални административни
актове в рамките на своите правомощия;
13. предлага на министъра на финансите или
на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;
14. предлага на министъра на финансите
или на определен от него заместник-министър
сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в
митническата област;
15. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола
на дейностите, засягащи митническите въпроси;
16. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с друг нормативен акт.
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(2) Директорът на агенцията със заповед
може да възложи правомощията си по ал. 1,
т. 7 на началниците на митници.
(3) Директорът на агенцията със заповед
може да възложи правомощията си по ал. 1,
т. 10 на директора на дирекция „Национален
учебен център“.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 6. Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници
Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и
Югозападна.
Чл. 7. (1) Общата численост на персонала
на агенцията е 3370 щатни бройки.
(2) Числеността на персонала в Централното
митническо управление е 664 щатни бройки
съгласно приложението.
(3) В рамките на общата численост на
персонала на агенцията се определя по един
представител на агенцията в Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел,
Белгия, и в Регионалния център за борба с
трансграничната престъпност към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа
със седалище Букурещ, Румъния.
(4) Служителите по ал. 3 осъществяват дейността си въз основа на заповед на директора
на агенцията за дългосрочно командироване,
издадена след съгласуване с министъра на
външните работи. По предложение на директора
на агенцията министърът на външните работи
определя на служителите по ал. 3 временен
дипломатически ранг за срока на задграничния
им мандат в зависимост от спецификата на
поставените задачи и служебния им стаж по
реда на Закона за дипломатическата служба.
(5) За времето на командировката на служителите по ал. 3 се прилагат разпоредбите
на Наредбата за командировъчните средства
при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр.
101 от 2008 г. и бр. 57 от 2009 г.). Разходите
за издръжка, медицинско обслужване и обучение на живеещите заедно с командирования
служител членове на семейството му са за
негова сметка, доколкото в нормативен акт
не е предвидено друго.
Чл. 8. Администрацията на Централното
митническо управление на агенцията е организирана в 4 дирекции обща администрация,
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9 дирекции специализирана администрация,
инспекторат, звено по сигурността и звено за
вътрешен одит.
Чл. 9. Организацията и дейността на митниците се определят с правилници, приети
от министъра на финансите, предложени от
директора на агенцията.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен секретар.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира дейността на администрацията
в изпълнение на законните разпореждания на
директора на агенцията за точното спазване
на нормативните актове и:
1. осигурява организационната връзка между
директора и административните звена в агенцията, както и между административните звена;
2. организира разпределението на задачите
за изпълнение между административните звена
на агенцията;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената на агенцията;
4. контролира изпълнението на възложените
на администрацията задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване;
7. контролира изпълнението на задачите,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка и военновременното планиране;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в агенцията;
9. изпълнява и други задачи, възложени му
от директора на агенцията.
(3) Главният секретар може да упълномощи началниците на митници с правата си по
ал. 2, т. 8.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 11. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на директора на агенцията и е структуриран в отдели.
(2) Инспекторатът осъществява контрол
върху дейността на митническата администрация, като:
1. извършва комплексни, тематични и целеви проверки за спазване на служебната и
трудовата дисциплина, както и за спазване на
митническото и акцизното законодателство;
2. предоставя на директора на агенцията
констатациите от направените проверки и
предлага мерки във връзка с установените
пропуски и нарушения, включително прави
предложения за предприемане на действия с
цел ангажиране дисциплинарната отговорност
на виновните длъжностни лица;
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3. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията,
констатирани при проверките;
4. осъществява дейности по разкриване,
превенция и противодействие на корупцията
и други правонарушения в митническата администрация;
5. дава методически указания на звената
„Инспекторат“ при митниците;
6. приема, регистрира и извършва проверка
на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия
на служители от администрацията;
7. извършва проверки за установяване на
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
за митнически служители;
8. изготвя проекти на решения за наличието
или липсата на конфликт на интереси и следи
за осъществяване на всички последващи действия, свързани с процедурата по установяване
наличието на конфликт на интереси;
9. при установяване на административно
нарушение по Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси предприема действия по реализиране административнонаказателната отговорност на виновните
митнически служители, включително изготвя
проект на наказателно постановление.
(3) Инспекторатът упражнява контрол:
1. по утвърдена от директора на агенцията
годишна програма, предложена от ръководителя
на инспектората;
2. в изпълнение на заповед на директора
на агенцията, като осъществява внезапни и
специализирани проверки.
Раздел IV
Звено по сигурността
Чл. 12. (1) Звеното по сигурността е организирано в отдел, който е на пряко подчинение
на директора на агенцията.
(2) Началникът на отдел „Звено по сигурността“ изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията и на ръководител
на звеното по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка.
(3) Звеното по сигурността подпомага началника на отдела при изпълнението на функциите му, като:
1. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка
със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за неговото
изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото
на класификация на информацията в агенцията;
7. организира, координира и методически
ръководи дейностите, свързани с акредитирането
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
9. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията в областта на защитата
на класифицираната информация;
10. участва в разработването на план за
защита при бедствия;
11. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства
за осигуряване сигурността на информацията,
защитата при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка;
12. организира и участва в изготвянето на доклади и информация за състоянието и дейността
по осигуряване сигурността на информацията,
защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка;
13. организира, осигурява и контролира
охранителния и пропускателния режим в Централното митническо управление на агенцията;
14. организира развитието, поддръжката и ремонта и осъществява контрол при използването
на техническите средства за охрана, пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение;
15. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, както и
със защитата на класифицираната информация.
(4) Звеното по сигурността води регистратура
за класифицираната информация и отговаря за
надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.
Раздел V
Звено за вътрешен одит
Чл. 13. (1) Звеното за вътрешен одит е организирано в отдел на пряко подчинение на
директора и осъществява вътрешен одит по
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на
разпоредителите с бюджетни кредити от пониска степен към директора на агенцията в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва пряко на
директора.
(4) Звеното по ал. 1:
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1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават от
директора на агенцията, като годишният план
се координира с годишния план на звеното за
вътрешен одит на Министерството на финансите;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на директора на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на
одитираните системи за финансово управление
и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени от
изпълнителния директор;
6. извършва одит на дейностите и системите по управление на администрираните от
агенцията традиционни собствени ресурси като
елемент от системата на собствените ресурси на
Европейските общности в Република България;
7. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
8. консултира директора на агенцията по
негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контролът, без да поема
управленска отговорност за това;
9. докладва и обсъжда с директора на
агенцията и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
10. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага директора на агенцията при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
11. изготвя и представя на директора на
агенцията годишен доклад за дейността по вът
решен одит, който го изпраща на министъра на
финансите в съответствие с чл. 40 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор;
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12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VІ
Обща администрация
Чл. 14. Общата администрация в Централното митническо управление на агенцията е
организирана във:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“;
2. дирекция „Правно-нормативна“;
3. дирекция „Организация и управление на
човешките ресурси“;
4. дирекция „Административно обслужване“.
Чл. 15. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Централното митническо управление;
2. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на
финансовите средства и бюджета в агенцията;
3. разработва обобщен проект на бюджет
на агенцията;
4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура
разпределението на бюджетните кредити на
третостепенните разпоредители на агенцията
и контролира разходите им;
5. осъществява методическо ръководство в
отчетността на митническата администрация и
прилагането на финансовото законодателство;
6. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения бюджет;
7. изготвя периодични отчети и подготвя
годишния отчет и баланс на агенцията;
8. организира дейността по събирането и
отчитането на държавните вземания за репуб
ликанския бюджет;
9. разработва методически указания по
събирането и отчитането на приходите от
държавни вземания, контролирани от митническите органи;
10. обобщава и анализира ежемесечните отчети на взетите под отчет държавни вземания;
11. изготвя проекти на разрешения за улеснения на плащането, различно от отложеното
плащане, на основание чл. 229 от Регламент
на Съвета (EEC) № 2913/92 от 12 октомври
1992 г. за приемане на Митническия кодекс на
Европейската общност (OB, L 302, 19.10.1992 г.,
стр. 1 – 50, специално българско издание: глава
02, том 05, стр. 58 – 107);
12. координира и организира в рамките на
агенцията установяването, събирането, възстановяването, предоставянето и контрола на
митните сборове като част от традиционните
собствени ресурси;
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13. изготвя и предава периодичните отчети
за сметки „А“ и „Б“ за митните сборове в координационното звено за собствените ресурси
на Министерството на финансите;
14. ръководи методически и подпомага
дейността на митническите учреждения при
обявяване на суми за несъбираеми и подлежащи на отписване във връзка с чл. 17 (2)
и (3) от Регламент на Съвета (EC, Евратом)
№ 1150/2000 от 22 май 2000 г. за прилагане на
Решение 94/728/EC, Евратом, за системата на
собствените ресурси на Общностите (OB, L 130,
31.5.2000 г., стр. 1 – 12, специално българско
издание: глава 01, том 02, стр. 184 – 195);
15. отговаря за осъществяването на контак
тите с отговорните институции за прилагането
на системата за собствените ресурси на Европейските общности в Република България;
16. събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени
ресурси на държавите – членки на Европейския
съюз, и службите на Европейската комисия;
17. осъществява обмен на информация и
координация с Българската народна банка и с
търговските банки, обслужващи сметките на
митническите учреждения;
18. участва по компетентност в заседанията
на Консултативния комитет по собствените
ресурси към Европейската комисия;
19. контролира отчитането на обезпеченията
с парични депозити и банкови гаранции;
20. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешнофинансов контрол на агенцията;
21. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на агенцията;
22. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на собствеността
на агенцията;
23. организира и координира дейността на
митническите учреждения по събирането на
полагащите се пътни такси и глоби;
24. обобщава резултатите от събраните пътни
такси и глоби.
Чл. 16. Дирекция „Правно-нормативна“:
1. оказва правна помощ при прилагане на
митническото и акцизното законодателство
и на другите нормативни актове, в които са
посочени задължения и отговорности за митническите органи;
2. осъществява методическото ръководство и
подпомага митническите учреждения в областта
на митническото задължение;
3. оказва правна помощ при вземането на
решения по възникването, обезпечаването,
погасяването, възстановяването, опрощаването
и принудителното събиране на публични държавни вземания, възложени за администриране
на митническата администрация;
4. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по
производства, по които страна е агенцията;

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

5. анализира съдебната практика по прилагането на митническото и акцизното законодателство и осъществява методическо ръководство
по правилното им прилагане;
6. подготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически
или физически лица, и по обжалвани административни актове;
7. участва в процедурите по назначаване на
служители в агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения, както и с реализирането на дисциплинарната отговорност
на служителите;
8. участва и следи за законосъобразното
провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и по Закона за държавната
собственост;
9. изготвя и съгласува по законосъобразност проекти на договори, по които страна е
агенцията;
10. изготвя проекти на решения за предоставяне или отказ на достъп до обществена
информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
11. дава становища по законосъобразността
на проекти на индивидуални административни
актове на директора;
12. съгласува по законосъобразност издавани
от директора или от оправомощените от него
длъжностни лица административни актове,
подготвяни от специализираната администрация
при упражняване на специалната є функционална компетентност;
13. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на
директора на агенцията;
14. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни становища по
представени за съгласуване нормативни актове;
15. участва със свои представители в междуведомствени работни групи за подготовка на
проекти на нормативни актове.
Чл. 17. Дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“:
1. организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките
ресурси в агенцията;
2. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в митническата администрация;
3. разработва проекти и дава становища за
вътрешни процедури и правила по управление
на човешките ресурси;
4. дава методически указания на митническите учреждения с цел единно прилагане на
действащите процедури и правила;
5. консултира ръководителите и служителите
в агенцията по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
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6. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на
вътрешноведомствени актове в областта на
човешките ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите
в агенцията;
8. осъществява методическа и организационна помощ при разработването и актуализирането
на длъжностните характеристики;
9. организира атестирането на служителите
в агенцията и израстването им в кариерата;
10. организира процесите по назначаването на служителите в агенцията, включително
провеждането на конкурси по реда на Закона
за държавния служител и Кодекса на труда, и
изготвяне на необходимата документация;
11. изготвя заповедите и съпътстващите ги
документи, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
12. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в съответствие с нормативните изисквания;
13. поддържа регистър на декларациите по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
14. организира разработването на правила за
определяне възнагражденията на служителите
и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда
в агенцията;
15. отчита и заверява заявленията за ползването на отпуски, издава и води на отчет
служебните карти на служителите в агенцията,
изготвя специфични справки в областта на
човешките ресурси;
16. организира разработването и координира прилагането на нормативните актове
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
17. при необходимост организира провеждането на психологически тестове във връзка
с изпълнението на служебните задължения на
митническите служители.
Чл. 18. Дирекция „Административно обслужване“:
1. организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите
и юридическите лица и по работата с жалбите,
предложенията и сигналите на гражданите и
организациите;
2. организира и осъществява деловодната
дейност, като осигурява съхраняването и отчетността на документите и кореспонденцията;
3. приема, регистрира, разпределя и насочва
входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция и извършва външна
и вътрешна куриерска дейност;
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4. регистрира заповедите на директора,
заместник-директорите и главния секретар с
изключение на заповедите в областта на човешките ресурси;
5. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
6. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват в
деловодния архив;
7. систематизира документите за текущо
съхраняване в деловодния архив;
8. разработва и предлага за съгласуване
проекти на правила за документооборота на
агенцията;
9. организира и контролира дейността по
подготовката и разпространението на печатни
и електронни издания на агенцията;
10. организира връзките с обществеността;
приема и регистрира предложения и сигнали
на граждани и представители на организации;
разработва информационната политика на агенцията, планира и координира реализирането є;
11. подготвя, координира и осъществява
организирането, провеждането и протоколното
осигуряване на официални и работни срещи
на ръководството на агенцията и поддържа
протоколната кореспонденция.
Раздел VIІ
Специализирана администрация
Чл. 19. (1) Специализираната администрация в Централното митническо управление на
агенцията е организирана във:
1. дирекция „Митнически режими и процедури“;
2. дирекция „Акцизи“;
3. дирекция „Тарифна политика“;
4. дирекция „Последващ контрол“;
5. дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“;
6. дирекция „Митническа статистика и автоматизация“;
7. дирекция „Международни отношения“;
8. дирекция „Централна митническа лаборатория“;
9. дирекция „Национален учебен център“.
(2) Дирекциите по ал. 1 в рамките на своята
компетентност участват в работата на органите
на Европейската комисия и на Европейския
съвет.
Чл. 20. Дирекция „Митнически режими и
процедури“:
1. участва в разработването на митническата
политика в областта на митническите режими и
направления и на данъците при внос на стоки,
наричани по-нататък „митнически режими и
процедури“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на митническите
режими и процедури;
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3. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни
актове, свързани с митническите режими и процедури, включително по мерките, произтичащи
от Общата селскостопанска политика и Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства,
засягащи митническите режими и процедури,
включително по мерките, произтичащи от
Общата селскостопанска политика и Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
5. предоставя информация относно прилагането на митническото законодателство в
рамките на компетенциите на дирекцията;
6. изготвя проекти на решения за прилагане
на митническите разпоредби, свързани с митническите режими и процедури;
7. поддържа при необходимост бази данни,
свързани с компетенциите на дирекцията;
8. следи за измененията в общностното митническо законодателство и разработва указания
във връзка с неговото прилагане;
9. участва в провеждането на работни срещи,
дискусии, преговори и други подобни по въпроси, касаещи компетенциите на дирекцията;
10. администрира дейности, като:
а) общи гаранции при транзит на територията на страната;
б) разрешения за митнически агенти;
в) разрешения за определени митнически
складове;
г) разрешения за одобрени превозвачи по
Конвенция ТИР;
д) освобождаване от обезпечения при митнически икономически режими;
е) обмен с другите държави – членки на
Европейския съюз, и със страните на Конвенцията за общ транзитен режим на документите,
използвани при режим транзит;
11. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните и
административните актове, касаещи компетенциите на дирекцията;
12. участва в работата на комитети, сесии,
работни групи и други подобни форуми, провеждани в рамките на Европейската икономическа комисия на ООН (WP 30), Световната
митническа организация, Конвенцията за общ
транзитен режим и други международни прояви
съобразно компетенциите на дирекцията;
13. участва в дейността на работните органи
към институциите на Европейския съюз съ
образно компетенциите на дирекцията;
14. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски
оператори.
Чл. 21. Дирекция „Акцизи“:
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1. участва в разработването на политиката
относно осъществяване контрола на територията
на страната върху производството, складирането,
движението и облагането на акцизните стоки;
2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани
с облагането и контрола на акцизните стоки;
3. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните и
административните актове, свързани с компетенциите на дирекцията;
4. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;
5. предоставя информация относно прилагането на нормативните и административните актове, свързани с компетенциите на дирекцията;
6. изготвя проекти на решения за прилагане
на нормативните и административните актове,
свързани с компетенциите на дирекцията;
7. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с
компетенциите на дирекцията;
8. участва в дейността на работните органи
към институциите на Европейския съюз съобразно компетенциите на дирекцията;
9. събира и обменя информация с други
държавни органи;
10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите – членки на Европейския съюз;
11. подпомага директора на агенцията при
издаването на лицензи за управление на данъчни складове;
12. води регистрите по Закона за акцизите
и данъчните складове;
13. осъществява централизирано управление
на бандеролите;
14. оказва съдействие в дейността по квалификация на митнически служители и търговски
оператори.
Чл. 22. Дирекция „Тарифна политика“:
1. участва в разработването на митническата
политика в областта на стоковите номенклатури
на Европейския съюз, тарифното класиране,
митническата стойност, произхода на стоките,
привилегированите операции, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките, произтичащи
от Общата селскостопанска политика и от Общата рибарска политика на Европейския съюз;
2. ръководи методически митническите учреждения в областта на тарифното класиране,
митническата стойност, произхода на стоките,
привилегированите операции, тарифните и
нетарифните мерки, мерките, произтичащи от
Общата селскостопанска политика и от Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
3. изработва на национално ниво и участва
в работата на органите на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Световната
митническа организация и други международни
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организации по изработването на проекти на
нормативни актове, свързани с компетентността
на дирекцията;
4. дава становища по проекти на нормативни
актове, засягащи въпроси от компетентността
на дирекцията, изпратени за съгласуване от
други държавни органи;
5. дава становища по превода на български
език на нормативни актове на Европейския
съюз, засягащи въпроси от компетентността
на дирекцията;
6. предоставя на заинтересуваните лица
информация по прилагане на митническото
законодателство в областта на тарифното класиране, митническата стойност, произхода на
стоките, привилегированите операции, тарифните и нетарифните мерки, както и мерките,
произтичащи от Общата селскостопанска
политика и от Общата рибарска политика на
Европейския съюз;
7. изготвя обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода и
администрира националните информационни
подсистеми за обвързващите информации;
8. участва в създаването и поддържа информационната подсистема за класирането на
химикалите;
9. изготвя становища, свързани с прилагането
на митническото законодателство по въпроси
от компетентността на дирекцията;
10. изготвя проекти на решения за прилагане
на митническото законодателство в областите
от компетентността на дирекцията;
11. идентифицира стоки с висока степен на
риск по отношение на елементите от компетентността на дирекцията и оказва съдействие
при контрола им;
12. извършва анализи на определяната от
митническите учреждения митническа стойност
по конкретни случаи;
13. изготвя проекти на разрешения за безмитен внос на стоки в случаите, които се разрешават от Централното митническо управление;
14. организира изпълнението на задълженията за освобождаване от вносни сборове във
връзка с привилегии и имунитети, предвидени
в многостранни и двустранни международни
договори и конвенции;
15. изготвя проекти на разрешителни за „одобрени износители“ по смисъла на правилата за
произход към преференциалните договорености
на Европейския съюз;
16. осъществява последваща проверка на доказателствата за произход в изпълнение на процедурите за административно сътрудничество
с чуждестранните митнически администрации;
17. участва по компетентност в дейността на
работните групи към Съвета по европейските
въпроси към Министерския съвет;
18. анализира съществуващото европейско и
национално законодателство, свързано с нетарифни мерки на търговската политика и други
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ограничения и забрани, въведени за защита на
живота и здравето на хора и животни, опазване
на околната среда, защита на културните ценности и други, както и съгласува въвеждането
на нови с цел осигуряване на унифицирано и
коректно прилагане;
19. разработва и поддържа националните
мерки на Интегрираната митническа тарифа
и участва в работата на Комитета по Интегрираната митническа тарифа към министъра
на финансите;
20. администрира тарифните квоти, управ
лението на които се извършва на принципа
„пръв пристигнал – пръв обслужен“, и връзката
с информационната система за управление на
тарифните квоти на Европейската комисия;
21. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;
22. участва по компетентност в разработването на инструкции и споразумения за взаимодействие с националните органи, компетентни
по прилагането на нетарифните мерки и мерките
по надзора на пазара.
Чл. 23. Дирекция „Последващ контрол“:
1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на последващия контрол;
2. следи за измененията в общностното
митническо законодателство, свързано с последващия контрол, и разработва указания във
връзка с неговото прилагане;
3. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на нормативни
актове, свързани с последващия контрол;
4. планира и извършва проверки в рамките
на последващия контрол, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска
политика и от Общата рибарска политика на
Европейския съюз;
5. планира и извършва контрол в митническите учреждения относно осъществените
от икономическите оператори вносни и износни операции, като проверява данните за
декларираните стоки, представените търговски
документи и др.;
6. ръководи методически и подпомага митническите учреждения при осъществяване на
последващи проверки за спазване на акцизното
законодателство и на ревизии за установяване
на акцизни задължения;
7. извършва последващи проверки за спазване на акцизното законодателство и ревизии
за установяване на акцизни задължения;
8. дава становища след извършване на предварителни проверки за изпълнение на изискванията за издаване на лицензи за управление
на данъчни складове;
9. дава становища след извършване на
предварителни проверки за изпълнение на
изискванията за издаване на разрешения, свързани с прилагането на митническите режими
и процедури;
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10. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване
на нарушения на законодателството и предлага
мерки за тяхното отстраняване;
11. създава и поддържа база данни във връзка
с последващия контрол;
12. осъществява контрол върху установените
и събираните държавни вземания в резултат
на извършена проверка;
13. идентифицира и анализира рисковете от
неспазване на митническото и акцизното законодателство, като в резултат селектира лица
за целите на последващия контрол;
14. организира, координира, ръководи и
контролира дейностите, свързани с прилагането
на разпоредбите, отнасящи се до опростените
процедури за деклариране, като:
а) разработва методически указания, отнасящи се до опростените процедури за деклариране на внасяните и изнасяните стоки, с цел
тяхното актуализиране и осъществява контрол
по прилагането им;
б) съгласува проектите на разрешения за
прилагане на опростените процедури на деклариране – „облекчено деклариране и оформяне на място“, изготвяни от компетентното
митническо учреждение; извършва проверка
на условията за разрешаване на процедурата
съгласно информацията в приложените документи и данните, посочени в предоставения
проект на разрешение;
в) оказва методическо ръководство на митническите учреждения при извършването на
последващи проверки на икономически оператори, получили разрешение за прилагане на
опростените процедури на деклариране – „облекчено деклариране и оформяне на място“;
15. организира, координира, ръководи и
контролира дейностите, свързани с прилагането
на разпоредбите, отнасящи се до одобрените
икономически оператори;
16. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители и
информираността на икономическите оператори в областта на митническото и акцизното
законодателство чрез провеждане на работни
срещи, обучения, семинари и др.
Чл. 24. Дирекция „Митническо разузнаване
и разследване“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията, разследването и разузнаването на митническите,
валутните и акцизните нарушения;
2. ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения
в областта на:
а) противодействието на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления;
б) противодействието на незаконния трафик
на наркотични вещества, прекурсори, оръжия
и изделия и технологии с двойна употреба;
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в) противодействието на незаконния трафик
на движими паметници на културата;
г) контрола върху производството, складирането, движението, реализацията и потреблението
на акцизни стоки;
д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни
метали, скъпоценни камъни и изделия със и
от тях;
е) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;
ж) установяването на административни
нарушения и налагането на административни
наказания;
з) разпореждането с изоставени и отнети в
полза на държавата стоки;
3. събира, обработва, анализира, съхранява
и предоставя специализирана и разузнавателна
информация във връзка с дейността по митническото разузнаване и разследване;
4. осъществява управление и анализ на рис
ка и свързания с тях информационен обмен;
5. организира и осъществява проверки чрез
мобилни митнически групи;
6. планира и разпорежда извършване на
проверки, като при необходимост осъществява
прякото им оперативно ръководство;
7. организира, координира и участва в
специализирани национални и международни
операции;
8. осъществява правно обезпечаване на
дейността по т. 1, включително при изработването на проекти на съответните нормативни
и вътрешноведомствени актове;
9. осъществява контрол по събирането на
традиционните собствени ресурси на Европейските общности, като регистрира случаите
на измами и нередности с митни сборове над
10 000 евро;
10. осъществява взаимодействие с органите
на досъдебното производство, прокуратурата,
съда, Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
както и с други държавни органи в областта
на разузнаването и разследването на митническите, акцизните и валутните нарушения и
престъпления;
11. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането
с изоставени и отнети в полза на държавата
стоки;
12. участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската
общност (АФКОС);
13. осъществява дейности по административна взаимопомощ и сътрудничество в митническата област;
14. участва в работата на органите на Европейската комисия и на Съвета на Европейския
съюз;
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15. участва в дейността на специализирани
международни организации и проекти в областта
на митническото разузнаване и разследване;
16. съдейства за повишаване квалификация
та на митническите служители в областта на
митническото разследване и разузнаване;
17. осъществява дейностите по разузнаване,
разследване, регистриране на случаите на измами и нередности във връзка с прилагането
на нетарифните мерки на Европейския съюз;
18. приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;
19. контролира и ръководи методически
внедряването, експлоатацията и поддръжката
на специализираното митническо оборудване.
Чл. 25. Дирекция „Митническа статистика
и автоматизация“:
1. участва в разработването на стратегията и
приоритетите за информационното осигуряване
на агенцията;
2. определя насоките за развитието, организира и контролира внедряването на нови информационни, комуникационни и управленски
технологии в агенцията;
3. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
4. планира и организира изпълнението на
информационните проекти и техните промени;
5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация
с изискванията на Европейския съюз;
6. разработва основните принципи за развитие на страницата на агенцията в интернет с
цел предлагане на услуги на информационното
общество;
7. проучва информационните потребности
на агенцията, извършва анализи и предлага
решения за развитието на информационните
системи на митническата администрация и
изграждането на интегрираната митническа
информационна система;
8. прави предложения за модернизиране
на съществуващото програмно-техническо
осигуряване;
9. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните
системи на митническата администрация;
10. организира, ръководи и осигурява дейностите по изграждане на информационните
системи на митническата администрация;
11. осигурява непрекъснато техническо
наблюдение и контрол на работоспособността
на информационните системи на митническата
администрация;
12. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация, в
администрирането им и в процеса на тяхното
развитие и експлоатация;
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13. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата статистика
и изготвя информации, разработва анализи и
прогнози за дейността на митническата администрация;
14. осъществява връзките и координацията
с другите ведомства в областта на статистиката, обмен на информация с други държавни
органи, международен обмен на данни с други
митнически администрации;
15. осъществява методическото ръководство
на архивирането на специфични митнически
документи в митническите учреждения и организира функционирането на централния архив
на агенцията;
16. осъществява методическо ръководство и
подпомага митническите учреждения в областта
на декларирането пред митническите органи;
17. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани
с процеса на митническото деклариране.
Чл. 26. Дирекция „Международни отношения“:
1. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи
и оперативни планове, свързани с изпълнението
на задълженията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз,
в частта им от компетентността на агенцията;
2. координира участието на Република България в програми на Европейските общности
в частта им от компетентността на агенцията;
3. участва в работата на Работна група № 24
„Митнически съюз“ и в работата на други
работни групи към Съвета по европейските
въпроси към Министерския съвет;
4. координира изготвянето на проектите на
позиции по въпроси от компетентността на
агенцията, които се разглеждат от Съвета на
Европейския съюз и неговите спомагателни
органи в процеса на комитология;
5. координира дейността на служителите по
чл. 7, ал. 3 и участието на служители на агенцията в работата на органите на Европейската
комисия и Съвета на Европейския съюз и на
други международни организации;
6. участва в процеса на присъединяване на
Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага
останалите дирекции при изпълнението на
ангажиментите, произтичащи за митническата
администрация от тези международни договори;
7. осъществява и координира сътрудничеството на агенцията с други митнически
администрации; участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни
митнически спогодби;
8. подготвя позицията на Република България
и участва в работата на Световната митническа организация и координира участието на
другите дирекции;
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9. участва и координира представителството на агенцията в регионални инициативи и
проекти;
10. подготвя материалите и участва в работата с международни организации и институции,
доколкото те осъществяват дейност, свързана
с компетенциите на агенцията;
11. участва в процеса на програмиране на
програми на Европейския съюз и на други
международни организации и институции и
организира разработването на документация за
изпълнение на проектите по тези програми в
частта от компетентността на агенцията;
12. координира и контролира изпълнението на текущите проекти по програмите на
Европейския съюз и на други международни
организации и институции от компетентността
на агенцията;
13. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз и на
други международни организации и институции
от компетентността на агенцията;
14. организира и координира участието на
агенцията в международни прояви;
15. изготвя и извършва превода на международната кореспонденция на агенцията, както
и осигурява превод на международни форуми,
работни групи и срещи.
Чл. 27. Дирекция „Централна митническа
лаборатория“:
1. изследва, анализира и идентифицира стоки
за целите на митническия надзор и контрол;
2. изследва, анализира и идентифицира стоки,
подлежащи на облагане с акциз;
3. изследва, анализира и идентифицира стоки,
за които се прилагат мерките на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска
политика на Европейския съюз;
4. изследва, анализира и идентифицира стоки
за нуждите на класирането им в Комбинираната
номенклатура на Европейския съюз;
5. изследва, анализира и идентифицира стоки,
които са обект на специални мерки, включително и нетарифни, съобразно действащото
законодателство;
6. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научнотехническа информация, свързани с предмета
на дейност;
7. усвоява, разработва и внедрява стандартни,
нови, модифицирани и алтернативни методи за
изследване, анализ и идентификация на стоките;
8. осигурява и съхранява стандартни образ
ци, сертифицирани сравнителни материали и
еталони;
9. организира, координира и отчита дейността
на другите митнически лаборатории;
10. оказва експертна научно-техническа помощ на митническата администрация;
11. сътрудничи с български и чуждестранни
лаборатории, организации, физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност;
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12. изготвя и издава по искане на митничес
ките учреждения техническа информация за
опасни и вредни материали и продукти;
13. осъществява методическо ръководство
и подпомага митническите учреждения при
създаването на организация за вземането на
проби от митническите органи.
Чл. 28. Дирекция „Национален учебен
център“:
1. участва в разработването на стратегията
на агенцията за обучение и квалификация на
митническите служители;
2. разработва годишна програма за обучение
на служителите в митническата администрация;
3. организира и провежда обучението и
квалификацията по длъжностни нива на служителите;
4. води регистър на издадените по чл. 5,
ал. 1, т. 10 удостоверения за завършен курс
на обучение;
5. анализира необходимостта от повишаване
на професионалните познания на митническите
служители, необходими им за осъществяване
на служебните им задължения, организира
провеждането на свързаните с това курсове и
други форми на обучение, анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
6. координира и контролира всички форми
и дейности на обучение, осъществявани от
регионалните учебни центрове;
7. събира, систематизира и съхранява библиотечен фонд, свързан с обучението и квалификацията на митническите служители;
8. осъществява сътрудничеството със сходни
български и чуждестранни учебни звена с цел
обмяна на информация и опит;
9. осъществява методическо ръководство и
упражнява контрол върху дейността на националната школа за обучение на митническите
кучета в системата на агенцията.
Раздел VIII
Организация на работата на Централното
митническо управление
Чл. 29. Директорите на дирекции в Централното митническо управление на агенцията
ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на задачите на
съответната дирекция по изпълнението на определените в правилника функции.
Чл. 30. Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от директора на агенцията
в кръга на тяхната компетентност.
Чл. 31. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват задълженията си точно,
добросъвестно и безпристрастно в съответствие
със законите и другите нормативни актове в
страната и съобразно длъжностните си характеристики.
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Чл. 32. Писмената кореспонденция и работните срещи с представители на министерствата
и другите ведомства се осъществяват от директора на агенцията или от определени от него
длъжностни лица.
Чл. 33. (1) Работното време на служителите
от Централното митническо управление на
агенцията при 5-дневна работна седмица е 8
часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време е от 9,00 до 17,30 ч с
обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.
(3) Разпределението на работното време на
служителите от митниците и включените в тях
митнически учреждения, както и на служителите от Централното митническо управление,
изпълняващи специфични задачи, се определя
от директора на агенцията или от упълномощени от него служители на ръководна длъжност.
Чл. 34. (1) Предложенията и сигналите,
подадени до директора на агенцията, се разглеждат по реда на глава осма „Предложения
и сигнали“ от Административнопроцесуалния
кодекс.
(2) Предложенията или сигналите – писмени
или устни – може да са подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират, като
се отразяват подателят, датата на постъпване и
въпросът, изложен в предложението или сигнала, както и служителите, на които е възложена
подготовката на решението по тях.
(3) Не се образува производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
(4) Предложенията или сигналите, които не
са в рамките на компетентността на директора
на агенцията, се препращат не по-късно от
7 дни от постъпването им на компетентните
органи, освен когато има данни, че въпросът
вече е отнесен и до тях. За препращането се
уведомява направилият предложението или
сигнала.
(5) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали се извършва всеки
вторник и четвъртък от 14,00 до 16,00 ч в сградата на Централното митническо управление
на агенцията.
Г л а в а
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СЛУЖИТЕЛИ В АГЕНЦИЯТА
Чл. 35. (1) Дейността на агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по
трудово правоотношение.
(2) Новоназначените служители в специализираната администрация задължително
завършват базов курс за обучение на митнически инспектори в дирекция „Национален
учебен център“.
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Чл. 36. Митническите служители при изпълнение на служебните си задължения се
легитимират със служебна карта.
Чл. 37. (1) Митническите служители имат
право на униформено облекло.
(2) Директорът на агенцията определя длъжностите и работните места в митническите
учреждения, за които служителите са длъжни
да носят униформено облекло при изпълнение
на служебните си задължения.
(3) Униформеното облекло не може да се
предоставя за ползване от други лица.
(4) Видът, материята, цветът, моделът и отличителните знаци на униформеното облекло
се определят от директора на агенцията.
Чл. 38. (1) Стойността и сроковете за износване на униформеното облекло на митническите
служители се определят от директора на агенцията съгласувано с министъра на финансите.
(2) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1,
2 и 3 и чл. 328, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 10 от
Кодекса на труда, както и при прекратяване
на служебното правоотношение по чл. 103,
ал. 1, т. 3, 7, 8 и 9, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5
и чл. 107, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния
служител униформеното облекло не се връща
и не се заплаща за недоизносената част.
(3) В останалите случаи на прекратяване на
трудовото и служебното правоотношение униформеното облекло не се връща, а се заплаща
стойността му за срока на доизносване.
(4) При прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение отличителните
знаци на униформеното облекло подлежат на
връщане.
(5) Средствата за униформеното облекло се
осигуряват от бюджета на агенцията.
Чл. 39. (1) Унищоженото или повреденото
униформено облекло по време на служебни
задължения не по вина на лицето, което се
установява с протокол, утвърден от началника
на митницата, се възстановява със средства от
бюджета на агенцията.
(2) Загубеното, унищоженото или повреденото униформено облекло по вина на лицето
се възстановява с негови средства.
(3) Отличителните знаци на униформеното
облекло се предоставят безплатно на имащите
право на това облекло. Загубените, унищожените или повредените отличителни знаци на
униформеното облекло по вина на лицето се
възстановяват с негови средства.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 ръководителят
на митническото учреждение може да премести
лицето да работи на друго работно място до
възстановяване на униформеното му облекло.
Чл. 40. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители
и лицата по трудово правоотношение могат да
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бъдат награждавани от директора на агенцията. В заповедта за награждаване се определя
видът отличие или награда, като по преценка
директорът на агенцията може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична
награда. Общият размер на наградите за една
календарна година не може да надвишава три
основни заплати на служителя.
(2) Директорът на агенцията утвърждава
образец на златен и сребърен почетен знак на
митническата администрация.
(3) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на агенцията.
Чл. 41. Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите в агенцията могат да се
увеличават до максималния размер за съответната длъжност по ред, определен с Вътрешните
правила за работна заплата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 11, ал. 1 от Закона за митниците и чл. 11
от Закона за администрацията.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на агенцията.
Приложение
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ –
664 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Инспекторат
21
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
6
Обща администрация
123
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
56
дирекция „Правно-нормативна“
25
дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“
15
дирекция „Административно обслужване“ 27
Специализирана администрация
505
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и
процедури“
34
дирекция „Акцизи“
32
дирекция „Тарифна политика“
38
дирекция „Последващ контрол“
49
дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“
136
дирекция „Митническа статистика и
автоматизация“
149
дирекция „Международни отношения“
24
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
25
дирекция „Национален учебен център“
18

13594

БРОЙ 100

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение на Правилника за
прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г.,
бр. 39, 71 и 105 от 2008 г. и бр. 4 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „митницата“.
2. В ал. 5 думите „Директорът на регионалната митническа дирекция“ се заменят с
„Началникът на митницата“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато при проверка се установи, че
изискванията за освобождаване са налице, началникът на митницата предприема действия за
митническото оформяне или уведомява началника на митническото учреждение, компетентно
за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос,
като уведомява за това органа, координиращ
изпълнението на международния договор.“
4. В ал. 7 думите „директорът на регионалната митническа дирекция“ се заменят с
„началникът на митницата“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
13515

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г.,
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г. и бр. 28
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. началника на митницата, в която ще
се извършва митническото оформяне при
внасяне;“.
2. В т. 2 думите „директора на регионалната митническа дирекция, в състава на която
е териториалното митническо управление“ се
заменят с „началника на митницата“.
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3. В т. 3 думите „директора на регионалната митническа дирекция, в състава на която
е териториалното митническо управление“ се
заменят с „началника на митницата”.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Директорът на регионалната митническа дирекция“ се заменят с
„Началникът на митницата“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато при проверката се установи, че
изискванията за освобождаване са изпълнени,
началникът на митницата предприема действия за митническото оформяне или писмено
уведомява началника на митническо учреждение, компетентно за митническото оформяне,
че са налице основанията за освобождаване,
като уведомява за това органа, координиращ
изпълнението на международния договор.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите на въвеждане на акциз на
стоки от територията на друга държава членка
или извеждане на акцизни стоки от данъчен
склад на територията на страната, когато при
проверката се установи, че изискванията за
освобождаване са изпълнени, началникът на
компетентната митница предприема действия за
освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ
изпълнението на международния договор.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „директорът на регионалната митническа дирекция“ се заменят с „началникът на
митницата“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
13516

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14935
от 8 декември 2009 г.
по административно дело № 12183 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Светлана Йонкова, и членове:
Таня Радкова, Галина Солакова, Севдалина
Червенкова и Любомира Мотова, с участието
на секретар-протоколиста Григоринка Любенова
разгледа административно дело № 12183 по
описа за 2009 г. на Върховния административен
съд – петчленен състав, II колегия, докладвано
от съдията Любомира Мотова.
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Производството е по реда на чл. 208 и сл.
АПК. Образувано е по касационна жалба на
„Екофарм“ – ЕООД, и „Екофарм груп“ – АД,
София, против решение № 9495/13.07.2009 г. на
Върховния административен съд, шесто отделение, постановено по адм. дело № 14208/2008, с
което е отхвърлена жалбата им срещу решение
№ РД-УС-04-19 от 18.02.2008 г. на УС на НЗОК.
В касационната жалба се излагат доводи за
неправилност на решението поради нарушения
на материалния закон, съществени нарушения
на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209,
ал. 1, т. 3 АПК. Иска се отмяна на решението и
постановяване на друго по същество за отмяна
на оспореното решение на УС на НЗОК, евентуално връщане на делото за ново разглеждане
от друг състав.
Ответната страна НЗОК оспорват жалбата.
Заключението на представителя на Върховната административна прокуратура е за
основателност на жалбата.
Върховният административен съд, петчленен
състав, II колегия, намира касационната жалба
за допустима – подадена срещу подлежащо на
обжалване съдебно решение от страни по делото, за които то е неблагоприятно, и в срока по
чл. 211, ал. 1 АПК, и разгледана по същество
за основателна.
За да постанови обжалваното решение, три
членен състав на шесто отделение на ВАС приема, че като необнародвано оспореното решение
на УС на НЗОК не представлява подзаконов
нормативен акт, който може да бъде обжалван по реда на АПК. Решението представлява
законосъобразен акт, съдържащ разпоредби,
развиващи и допълващи нормите на чл. 55 ЗЗО.
Решението е валидно и допустимо, но неправилно поради нарушение на материалния закон.
С определение № 12167 от 13.11.2008 г. на
ВАС, 5-членен състав, II колегия, постановено по
адм. дело № 11908/2008, е прието, че компетентен да се произнесе по жалбата срещу решение
№ РД-УС-04-19 от 18.02.2008 г. на УС на НЗОК
е ВАС, тъй като е подзаконов нормативен акт
от категорията на актовете по § 11а, т. 2 ПЗР
ЗЗО, съгласно който при отсъствие на сключен
НРД за 2008 г., считано от 1 януари 2008 г. се
прилагат определените от УС на НЗОК условия
по чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗЗО относно обема, цените
и методиката за заплащане на медицинската
помощ по чл. 45 – в случая по т. 11. Указанията на ВАС по тълкуването и прилагането на
закона са задължителни при по-нататъшното
разглеждане на делото – чл. 224, ал. 1 АПК.
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Следователно квалифицирането на оспорваното решение на УС на НЗОК като подзаконов
нормативен акт е задължително.
Според чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България всички нормативни актове
се публикуват. Това правило е конкретизирано
с нормите на чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2
АПК, предвиждащи обнародване в „Държавен
вестник“ на нормативните административни
актове. Съгласно чл. 55, ал. 6 ЗЗО НРД и решенията на УС на НЗОК по ал. 3, т. 2 (вкл.
за условията по чл. 55, ал. 1, т. 4, каквото е
процесното) се обнародват в „Държавен вестник“ и са задължителни за НЗОК, РЗОК и за
изпълнителите. Публикуването на нормативните актове е началният момент, от който те
произвеждат действие. Те влизат в сила три
дни след обнародването им, освен ако в тях е
определен друг срок. Чрез обнародването на
нормативния акт не се изразява съдържащото
се в него волеизявление, а той се довежда до
знанието на правните субекти. В този смисъл
обнародването не е част от формата на акта,
а елемент от предписаната от Конституцията
(чл. 5, ал. 5), чл. 37 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК
процедура по издаването на нормативните
административни актове и неизпълнението му
е съществено нарушение на тези процесуални
правила, защото е пречка актът да произведе
правно действие. Поначало този порок води до
унищожаемост на акта, затова необнародван
нормативен административен акт може да бъде
саниран чрез незабавното му обнародване в
„Държавен вестник“.
Необнародваният нормативен административен акт не произвежда целеното му с неговото
издаване правно действие и затова, ако бъде
приложен, преди да бъде публикуван, ще е
налице незаконно действие, извършено без нормативно основание (при липсващо нормативно
основание). Приложеният необнародван акт
създава нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно
регулира съответните обществени отношения.
Затова в този случай допуснатото нарушение на
административнопроизводствените правила за
издаването му – липсата на обнародване, вече
е особено съществено и такъв нормативен акт е
нищожен. Обявяването на неговата нищожност
има за последица невъзможност този акт да
бъде саниран чрез последващо обнародване.
В този случай УС на НЗОК е привел в
изпълнение обжалвания и непубликуван акт,
като е приел предложения от адресатите на
акта (притежатели на разрешения за употреба) за допълнителни търговски отстъпки и е
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подписал допълнителни споразумения с тях.
Следователно непубликуваният акт е приложен,
поради което следва да бъде обявен за нищожен
по изложените мотиви за особено съществено
нарушение на процесуалните правила.
Необнародването на нормативен административен акт не води до невъзможност за неговото оспорване, както неправилно се приема
в обжалваното решение. Ако се възприеме това
становище, означава да се признае възможността
на административните органи да прилагат подзаконови актове без обнародването им, както и да
ги направят необжалваеми с непубликуването им.
Като е отхвърлил жалбата срещу приложен,
но необнародван нормативен административен
акт, първоинстанционният съд е постановил
неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго,
с което актът да бъде прогласен за нищожен.
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При този изход на делото разноските са в
тежест на ответната страна, но не се присъждат
в полза на касаторите, тъй като няма своевременно направени искания за това.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 и чл. 222, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, петчленен състав, II колегия,
РЕШИ:
Отменя решение № 9495 от 13.07.2009 г. на
Върховния административен съд – шесто отделение, постановено по адм. дело № 14208/2008,
и вместо него постановява:
Обявява нищожността на решение № РДУС-04-19 от 18.02.2008 г. на УС на НЗОК.
Решението е окончателно.
Решението подлежи на обнародване в
„Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на
обнародването му.
Председател: К. Пенчев
13448

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5449/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Дийп уотър дайвинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж. к. Владислав Варненчик 218,
вх. 7, ет. 9, ап. 222, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; превоз на пътници
и товари; комисионна, складова, лизингова дейност;
търговско представителство и посредничество; рекламна, информационна и консултантска дейност;
услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; бартерни и консигнационни сделки;
производство и покупка на стоки или други вещи
с цел продажба; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерска,
ресторантьорска дейност; туристическа дейност;
водолазна дейност; водолазно обучение, водолазно
училище, водолазна екипировка, организиране на
спортни дейности и мероприятия, търговия, доставка и продажби на водолазно оборудване, он-лайн
търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Мирослав Руменов Апостолов и Виолета
Русева Дафинова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
47778
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5278/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Амбулатория групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина Аспис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф
Игнатиев 2, вх. А, ап. 10, и с предмет на дейност:
оказване на първична извънболнична стоматологична помощ по дентална медицина в амбулатория
за първична стоматологична помощ по обща стоматология – групова практика. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Галина Тодорова
Захариева и Елена Любенова Захариева-Йованова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
47780
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5616/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро текс трейд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Младост 116,
вх. 7, ет. 4, ап. 31, и с предмет на дейност: покупка
и/или производство на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработени вид; производство и търговия с промишлени и хранителни стоки в страната и чужбина;
услуги на физически и юридически лица; търговско
представителство и посредничество; транспортна,
превозна дейност (след лиценз); туристическа и
туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз); рекламна, информационна,
консултантска, ремонтна дейност; покупка, строеж,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и/или отдаване под наем. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Венцислав
Тонев Николов, който го управлява и представлява.
47781
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5630/2007 вписа в регистъра за търгов-

ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Берето – 2“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Капитан Райчо 62,
ет. 4, ап. 7, и с предмет на дейност: производство и
търговия с дрехи и трикотаж; търговия с промишлени
и хранителни стоки; търговия с цигари и алкохол
и други лицензни стоки (след лиценз); търговско
представителство и посредничество; ск ладова,
консултантска дейност; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, туроператорска, транспортна,
превозна дейности (след лиценз); покупка, строеж,
ремонт и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел експлоатация, продажба и/или отдаване под
наем; търговска дейност в страната и извън нея.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Елман Нихат Саид, който го управлява
и представлява.
47782
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф. д. № 2813/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Робел Бългериън ентърпрайсиз“ – ООД: заличава като представляващ дружеството прокуриста Владимир Спасов Господинов.
47783
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5552/2007 вписа в регистъра за търговски
дружество еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийн ракуун пабликейшънс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Панайот
Волов 18, и с предмет на дейност: хотелиерство и
ресторантьорство, производство и покупка на стоки
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
превозна, спедиционна, рекламна, комисионна,
лизингова, складова, информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и печатарска дейност, компютърен
дизайн. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Аврил Магуайър, който
го управлява и представлява.
47784
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 8480/92 вписа
прекратяване на „Дета транспорт енд трейд“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Георги
Петров Ташев и със срок за ликвидацията 6 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“.
47785
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф. д. № 3443/2005 вписа промени за „Девня бълк
сървисиз“ – ЕАД: заличава членовете на СД Хесус
Ортис и Габриел Анри Франсоа Марсел Морен;
вписва като членове на СД Александър Чарлз Кар
и Изабела Мисмети; заличава като изпълнителен
директор, представляващ дружеството, Иван Асенов
Атанасов и вписва като такъв Александър Чарлз Кар.
47460
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 5383/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ни Тид“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Македония 72, офис 2, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата
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им в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки с цел продажба; комисионна,
спедиционна, лизингова, информационна, рекламна
дейност и други услуги; туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство (след лиценз); външнотърговска
дейност, импорт-експорт, реекспорт; консултантски и посреднически услуги; представителство на
местни и чуждестранни ФЛ и ЮЛ в страната и в
чужбина, реклама, маркетинг, мениджмънт, сделки
с интелектуална собственост; посредничество при
покупко-продажба и наеми на недвижими имоти,
управление. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява от управителите
Стиг Терйе Финволд и Сири Брит Опсал Финволд
заедно и поотделно.
47461
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5473/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Виктори ойлс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Иларион Макариополски 22,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; строителна дейност; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, имперсарски и други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Павлин Русев
Желев и Димитър Петров Димитров и се управлява
и представлява от Павлин Русев Желев.
47462
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5474/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Галли“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13, ап. 60, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; счетоводни и одиторски
услуги, строителство, търговия с недвижими имоти; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и ресторантьорство;
комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Йорам Фридман, който го управлява и представлява.
47463
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5475/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Виктор Пух“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Радост 5, вх. В,
ет. 4, ап. 43, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско
представителство и ресторантьорство; комисионни
сделки; хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Галина Цвяткова Сарандева, която го управлява
и представлява.
47464
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 5086/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Варнацвет – ВТ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Цани Гинчев,
бл. 2, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, вкл. и производство, търговия
на едро и дребно, внос и износ на цветя, декоративна овощна растителност, зеленчуци и всякакви
селскостопански произведения – растителни и
животински, производство и търговия с пластмаси, керамика, оранжерийна продукция и бартерни
сделки, проучване, проектиране, вкл. и изработване
на устройствени схеми, планове и инвестиционни
проекти, аранжиране, вътрешно- и външно озеленяване, поддръжка чистота, еколигични разработки
и консултации, производство и търговия със строителни материали и всякакви строителни дейности,
доставка на машини и съоръжения, международен
автотранспорт, спедиционни, складови, комисионни сделки, лизинг, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа дейност,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, сделки с интелектуална
собственост, лицензионни сделки, външнотъгровски
сделки по разрешения със закон начин, покупка,
строеж и обзавеждане на надвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Васил Вълков Танев, който
го управлява и представлява.
47465
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф. д. № 2137/2003 вписа промени за „Бългериън
голф съсайъти“ – ЕООД: заличава като управител
и представляващ Георги Велинов Бачев и вписва
като такъв Росен Христов Бонев.
47466
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5456/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Уондър 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Зора 8, ап. 10, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина; търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; комисионни,
спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм;
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Уейн Джон Джоуел, който го управлява
и представлява.
47467
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 2549/2000 вписа промени за „Синема
2000“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
и управител Димитър Атанасов Стефанов; вписва
като едноличен собственик „Хай ойл“ – ЕООД;
вписва като управител и представляващ Радослав
Симеонов Петков; заличава като седалище Варна
и вписва ново седалище и адрес на управление:
Тутракан, ул. Опълченска 8.
47468
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 878/2002 вписа промени
за „Ведес“ – ООД: заличава като управители и
представляващи Десислав Божидаров Димитров
и Александър Димитров Луканов и вписва като
такъв Алдин Андреев Младенов.
47469
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 5466/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Дименс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна ул. Св. Климент 23А, с предмет
на дейност: консултантски услуги и услуги по
измервания и контрол, свързани с осъществяване
на дейностите по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, информационни,
програмни, рекламни, туристически или други
услуги, научноизследователска дейност и услуги,
провеждане на учебно-квалификационни курсове
и консултантски услуги, откриване и поддържане
на служба по трудова медицина по Наредба № 14
от 1998 г. за службите по трудова медицина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Щилиян Димитров Котов и Десислав
Василев Иванов и се управлява и представлява от
Щилиян Димитров Котов.
49463
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 758/2006 вписа промяна за
„Доминвест“ – ООД: вписва ново наименование
„Емида“ – ООД; вписва нов предмет на дейност:
интернет услуги, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба (след лицензиране), покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт
на товари в страната и в чужбина, инженерингова,
лизингова, спедиционна, комисионна, складова
дейност, туристически, рекламни, информационни,
програмни или други услуги.
49464
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 5618/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „К енд К консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, м. Манастирски рид,
парцел 2061, пощ. кутия 31, с предмет на дейност:
производство и покупки на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид, внос
и износ на стоки, проектиране, доставка, монтаж
и пускане в експлоатация на машини, съоръжения
и инсталации, демонтаж на сгради и оборудване,
механично и химическо третиране на строителни
и химически отпадъци, консултантска, комисионна и посредническа дейност, както и всякаква,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., със собственик на капитала Катя
Василева Цонева и се управлява и представлява от
Кирил Димитров Цонев.
49465
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 1480/2004 вписа промени за „Айл ъф
голд“ – ООД: вписва нов адрес на управление –
ул. Черни връх 8, ет. 6, ап. 8.
49466
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г. по
ф.д. № 2219/97 вписа промяна за „Геодим“ – ЕООД:
вписва промяна във фирмата на „Геодим“ – ООД;
заличава като едноличен собственик, управител и
представляващ Георги Димитров Димитров; вписва
като съдружници, управители и представляващи
дружеството Димитър Георгиев Димитров и Александър Ганчев Богданов.
49467
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 5850/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ар
енд Джи“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф Игнатиев 17, офис 5, с предмет
на дейност: придобиване и управление на акции и
дялове от други дружества, производство, покупка
и продажба на стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на собствена продукция,
комисионна, спедиционна, транспортна, складова и
лизингова дейност, туризъм, реклама и програмни
услуги, управление на недвижими имоти и съучастия, хотелски и ресторантьорски услуги (след
лиценз), покупка и продажба на гориво и смазочни
материали, построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради, придобиване,
построяване и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни юридически и физически
лица, вътрешен и международен транспорт на стоки,
брокерски услуги, агентиране, чартиране, фрахтоване, опериране и ремонт на кораби. Дружеството е с
капитал 69 000 лв., със съдружници Румен Кирилов
Янков и Георги Борисов Амуджиев и се управлява
и представлява от Румен Кирилов Янков.
49468
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 5631/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Аутримър ленд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Любен Каравелов 7,
ет. 4, с предмет на дейност: покупка на недвижими
имоти, вкл. и на земеделска земя, с цел развитие
и препродажба, инвестиции в производството и
продажби на екологични хранителни стоки, реализация на инвестиционни проекти в областта на
строителството и имотите, проектиране и строеж
на жилищни, промишлени и обществени сгради и
съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, производствена и
предприемаческа дейност, вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, туристически, консултантски, маркетингови и рекламни услуги, търговско представи-
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телство и посредничество, туроператорска дейност
и туристическа агентска дейност (след лиценз),
хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Михаел Кристиян Бертелсен, който
го управлява и представлява.
49469
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 4684/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Магелан 21“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Братя Миладинови 27, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, проектиране на сгради и съоръжения,
проектиране, строителство и експлоатация на хотели и други сгради с обществено предназначение,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
посредническа дейност при покупко-продажба и
наемане на недвижими имоти, услуги, свързани
с поддръжката и експлоатацията на апартаменти,
други недвижими имоти и инфраструктурни съоръжения, разположени във ваканционни селища,
охранителна дейност (след получаване на лиценз),
туроператорска и турагентска дейност (след получаване на лиценз), изгражадане и експлоатация на
балнеологичен център (лечебен и възстановителен),
изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизингови сделки, внос и износ
на нехранителни стоки. Дружеството е с капитал
5100 лв., със съдружници Валерий Георгиевич Долгих, Марк Абрамович Постолов, Шамил Аббясович
Салеев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
49470
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 5666/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „МДТИ фешън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Капитан Райчо
40, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговия на едро и дребно с
текстилни изделия, туристически, хотелиерски,
рес т ора н т ьорск и, рек лам н и, и нформа ц ион н и,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост
и други позволени със закон (след съответното
разрешение от компетентния орган). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Тихомир Иванов Русев, който го управлява и
представлява.
49471
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 5684/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „БГ
агро – Одесос“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Генерал Колев 12, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговия, произ-
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водствена дейност, производство и търговия със
селскостопанска продукция, агрохимически услуги
и други механизирани услуги в селското стопанство,
търговия с препарати за растителна защита, торове
и подобрители на почвата и консултации по прилагането им, производство и търговия със семена,
посевен и посадъчен материал, туристическа и хотелиерска дейност (след разрешение), маркетингови
услуги, консултантска дейност, представителство,
посредничество и агентство на български и чужде
странни физически и юридически лица, строителна,
ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз
на пътници и товари (след разрешение), сделки с
интелектуална собственост, покупко-продажба на
движими и недвижими имоти, услуги за физически
и юридически лица, търговия с петрол и петролни
продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „Гифта“ – АД, и Драйчо Чавдаров
Драйчев, който го управлява и представлява.
49472
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 5718/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Глемър енд Джой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Подвис 28, вх. В,
ет. 7, ап. 65, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство и продажба на стоки
на консигнация, ресторантьорство и хотелиерство,
производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция в страната и в чужбина,
производство и търговия сс стоки и съоръжения за
бита и промишлеността, сделки с интелектуална
собственост, спедиторска дейност, консултантски
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, преводачески услуги, легализация на
документи, търговско представителство и посредничество, рекламно-издателска дейност, счетоводни
услуги, туроператорска дейност и туристическа
агентска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Антоанета Димитрова
Нечева, която го управлява и представлява.
49493
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 5719/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Снекерсервиз А. С. ексклузив“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Подвис 28,
вх. В, ет. 7, ап. 65, с предмет на дейност: търговия
със стоки на едро и дребно, покупка на стоки или
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, внос и износ на стоки, транспортни, туристически (след лиценз), хотелиерски (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, управление и търговия
с недвижими имоти и наемни отношения, строителство и строително-монтажна дейност, копирни
услуги, ремонтна и сервизна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Антоанета
Димитрова Нечева и Терие Лундгрен и се управлява
и представлява от Антоанета Димитрова Нечева.
49494
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 5559/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Алдо травел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Радост, бл. 7, вх. Б,
ет. 6, ап. 45, с предмет на дейност: туризъм, търговия, покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина (след
разрешение), комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Гинка Костадинова Георгиева-Давидова, която го управлява и представлява.
49495
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 4698/2007 вписа промяна за „Амадеус
3“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и
управител Диана Иванова Шепърд; променя фирмата
на „Амадеус 3“ – ООД; вписва като съдружници
и управители Даниел Харис и Ейми Харис, които
ще управляват и представляват дружеството заедно
и поотделно.
49496
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 5835/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мираж 7“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Отец Паисий 58,
ап. 132, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен и/
или обработен вид, комисионна, лизингова, складова и спедиционна дейност, покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство на сгради и съоръжения, търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина, консултантска дейност по целия предмет
на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала „Самтик ЛТД“ и се управлява и представлява от Мартин Дарков Донев.
49497
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 5588/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Бохеми“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Петко Стайнов 12, вх. 11,
ап. 10, с предмет на дейност: отдаване под наем на
движими и недвижими вещи, строителство, ремонт,
обзавеждане. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Васил Георгиев Тонкев,
който го управлява и представлява.
49498
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 27/2006 вписа промени за
„Техногруп“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Евгени Колев Гочев; вписва
като такъв Явор Николаев Борисов; вписва нов
адрес на управление ул. Зора 14А.
49499

ВЕСТНИК

БРОЙ 100

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5306/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Макс билд“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Варна, ж.к. Младост, бл. 110, вх. 4, ет. 6, ап.
12, с предмет на дейност: строителство и строително
предприемачество – покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество в полза на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в областта на търговията с недвижими имоти,
рекламна дейност – изработване и разпространение
на печатни, електронни, мултимедийни и други
реклами, рекламни издания, рекламни предмети,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа и туроператорска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос-износ на стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешна и външна търговия, продажба на стоки
от собствено производство, складови сделки, стоков
контрол, маркетинг, информационни, програмни,
импресарски, посреднически и консултантски услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Живко Цветанов Вътов и Мартин Цветанов Вътов, които го управляват и представляват.
49500
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 2368/2001 вписа промяна
за „Еди – 95“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Валери Ервинович Лайх; вписва като едноличен собственик Серафима Ивановна Николова.
49501
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 4222/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Миралекс 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, к.к. Златни пясъци, комплекс
„Иглика – 1“, ап. Д-19, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с недвижими
имоти, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ваня Александрова Александрова
и Мирослав Цветанов Босев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49502
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 480/2001 вписа промяна за „Естел козметик“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление
ул. Струга 29.
49503
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 5569/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ариел 7“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Подвис 32, вх. В, ап. 12, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултантска и експертна дейност, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност,
търговско представителство и посредничество, туристическа дейност (след лиценз), хотелиерство и
ресторантьорство, маркетинг и мениджмънт услуги.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Иглика Анастасова Железова, която
го управлява и представлява.
49504
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 5418/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Пинк 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Велес 7, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: туристическа дейност, ресторантьорство,
търговска, строителна, посредническа, производствена дейност, транспортни услуги, внос-износ и
реекспорт на стоки и услуги, рекламна дейност,
търговско представителство, търговия на едро и
дребно със селскостопанска продукция, хранителни стоки, стоки за бита и продукция на леката
промишленост, парфюмерия и козметика, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти, организация на търговска дейност, предприемаческа и
ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Дебора Уилиамс, Стейси-Ан Пени
и Катерина Кийнс и се управлява и представлява
от Дебора Уилиамс.
49505
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 5419/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „РИБ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Велес 7, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, ресторантьорство, комисионна,
спедиционна, лизингова и складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз),
строително предприемачество, търговия с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Роджър Иън Бътчър,
който го управлява и представлява.
49506
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 5637/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Турс със сърце“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Софроний Врачански 7, ет.
1, с предмет на дейност: туризъм, посредничество,
представителство и агентиране, сделки с недвижими
имоти, туроператор и турагент (след лицензиране).
Дружеството е с капитал 5040 лв., със съдружници Ангелика Лизелоте Цьолнер, Янко Цьолнер и
Корнелия Майер и се управлява и представлява от
Бернд Лотар Цьолнер.
49507
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д.№ 5537/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Електра студио“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Цани Гинчев 18, с предмет на
дейност: производство на стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, строителна,
монтажна и ремонтна дейност, вкл. ремонт на
автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
организиране и извършване на превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина (след лиценз),
външнотърговска дейност, рекламни и информационни услуги, комисионни сделки, туристически
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услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки
с интелектуална собственост, инвеститорска и
снабдителска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Вася Данчева Йорданова
и Ивелин Людмилов Михайлов и се управлява и
представлява от Вася Данчева Йорданова.
49508
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 5696/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ай Ти билд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Генерал Цимерман 56, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, строителство,
посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
строителни, строително-ремонтни и проектантски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след
получаване на лиценз), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги, рекламни и
информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Иван Илиев Тонев, който
го управлява и представлява.
49509
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 5674/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Смарт инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Братя Бъкстон 1, ап. 7, с
предмет на дейност: проектиране, строеж, покупка
и продажба на недвижими имоти, обработка, внос,
износ, покупка, продажба, реализация и транспорт
на стоки, комисионерска, спедиторска и складова
дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговска дейност,
консултантски услуги, рекламна и информационна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Росен Костадинов Иванов и Мирослав
Костадинов Иванов и се управлява и представлява
от Росен Костадинов Иванов.
49510
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 5570/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Реа пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Рали Мавридов 7, вх. 7, ет.
5, ап. 34, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска, експертна, финансова
дейност, комисионна, спедиционна, складова и
превозна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
туристическа, рекламна и информационна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5100 лв., със съдружници Деян Виленов Добрев,
Димитричка Георгиева Костова и Светлан Стефанов Бонев и се управлява и представлява от Деян
Виленов Добрев и Димитричка Георгиева Костова
заедно и поотделно.
49511
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4199/2005 вписа промяна за „Хай – тех
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рисърч енд консултинг“ – ЕООД: вписва нов адрес
на управление – Варна, ул. Александър Дякович
16, ет. 6, мезонет 3.
50268
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2759/2007 вписа промяна за „БГ агро“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 14 530 000 на
40 357 440 лв. чрез непарична вноска чрез издаване
на 25 827 440 нови обикновени поименни с право на
глас всяка една акция с номинална стойност 1 лв.
50269
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5624/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Христина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Доктор Басанович 59, ет.
3, ап. 81, и с предмет на дейност: експлоатация и
търговска дейност, развивана и упражнявана в заведения за хранене и развлечения, производство и/или
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерска и ресторантьорска дейност, сделки с недвижими имоти,
туристическа дейност и туроператорски услуги, като
всички дейности от предмета на дейност, които са с
особен лицензионен или регистрационен режим, ще
бъдат упражнявани след издаване на съответните
разрешителни. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Христина Димитрова
Иванова, която го управлява и представлява.
50270
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4490/98 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Узай парке“ – ООД: вписва
като управител Махмут Речпер, който ще представлява дружеството заедно и поотделно с другия
управител Акчи Казъм.
50271
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 5547/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Равес – 5“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Емануил Манолов
35, ет. 1, и с предмет на дейност: автоелектроуслуги, търговия и ремонт на електронни компоненти,
ремонт на ел. инсталации, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, транспортна дейност, продажба на
стоки от собствено производство, внос и износ,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерска (след лиценз), туристическа (след
лиценз), рекламна (след лиценз), информационна,
маркетингова дейност, търговия на едро и дребно,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Станимир
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Ламбов Янков и Петя Филчева Янкова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и
поотделно.
50272
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2484/2007 вписа промяна за „Сервиз
груп“ – ООД: вписва промяна във фирмата на
„Сервиз груп“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – ул. Граф Игнатиев 17, офис 5; заличава като
управител и представляващ Златин Иванов Тотин.
50273
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 3886/2004 вписа промени
за „Ди енд Ви пласт“ – ООД: заличава като съдружник Денка Николова Йорданова; вписва като
съдружник Николай Йорданов Йорданов; заличава
като управител и представляващ Денка Николова
Йорданова; вписва като управител и представляващ
Николай Йорданов Йорданов, който ще управлява
и представлява дружеството заедно и поотделно с
вписания управител Йордан Йорданов Йорданов.
50274
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5320/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Релокейт България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 2, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна и
рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Финли Филип Хунтър,
който го управлява и представлява.
50275
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5586/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Неофитос Димостенус“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Велико
Христов 37, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякакъв друг вид търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Неофитос
Димостенус, който го управлява и представлява.
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