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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между
Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската
общност и нейните държави членки, от друга
страна, приет от ХLI Народно събрание на
9 септември 2010 г.
Издаден в София на 17 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между
Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от
друга страна
Член единствен. Ратифицира Временното
споразумение за икономическо партньорство
между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки,
от друга страна.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

съд констатациите и препоръките, които се
съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 16 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7604

РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен
съвет през 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Обобщен годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен
съвет през 2009 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия
съдебен съвет констатациите и препоръките,
които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 17 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7603

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7396

УКАЗ № 258
РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата през
2009 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата през 2009 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия
съдебен съвет и на Върховния касационен

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7,
ал. 1 и § 5 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Орех, община Крумовград, област Кърджали,
на 27 ноември 2010 г.
Издаден в София на 16 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7605
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния
състав в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Правилник за прилагане на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
Чл. 2. Приема Правилник за дейността на
Арбитражния съвет към Националната агенция
за оценяване и акредитация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за научните степени и научните
звания, утвърден с Разпореждане № 303 на
Бюрото на Министерския съвет от 1972 г.
(обн., ДВ, бр. 63 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 13
от 1984 г., бр. 85 от 1985 г., бр. 13 от 1992 г. и
бр. 83 от 2002 г.).
§ 2. Отменя се Наредбата за държавните
изисквания за приемане и обучение на докторантите, приета с Постановление № 222
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.
и бр. 79 от 2009 г.).
§ 3. Класификацията на специалностите
на научните работници в Република България, утвърдена със Заповед № 114-111 на
министъра на науката и висшето образование и председателя на Висшата атестационна комисия от 1990 г. (oбн., ДВ, бр. 34
от 1990 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1994 г. и
бр. 81 от 1995 г.), не се прилага след изтичането
на срока по § 8, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби oт Закона за развитието
на академичния състав в Република България.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат процедурите по прием и обучение на докторанти,
по придобиване на научните степени и по
заемане на академичните длъжности във вис
шите училища и научните организации и се
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утвърждават единните държавни изисквания
по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ).
Чл. 2. (1) Оценяването на дисертационните
трудове за придобиване на научни степени и
на кандидатите за заемане на академичните
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“ се извършва от научни журита,
членовете на които се избират от Националната листа на журита по научни области, а
при възможност – и по направление и специалности.
(2) Националната листа на журита се състои
от всички хабилитирани лица – български
граждани, а също така и от чуждестранни
у чени, предложени от висшите у чилища,
научните организации, Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН)
и Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), без провеждане на конкурс
или избор.
(3) Националната листа на журита включва
български граждани – хабилитирани лица от
Регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „б“ от
Закона за висшето образование, хабилитирани
лица от научните организации в Република
България, чуждестранни учени, както и такива, които не заемат академични длъжности,
но са запазили личните си права съгласно
чл. 15, ал. 5 ЗРАСРБ.
(4) Националната листа на журита се поддържа от НАОА и се актуализира ежемесечно.
Вписването в Националната листа на журита
се извършва служебно и има уведомителен
характер.
(5) Включването в научно жури на хабилитирано лице, което не е вписано в Националната листа на журита, автоматично го прави
и член на Националната листа на журита.
Вписването се извършва от ръководителя на
първичното звено.
Чл. 3. (1) Националният център за информация и документация към министъра на
образованието, младежта и науката (НЦИД)
поддържа електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на
хабилитираните лица в Република България.
(2) Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за
информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове
и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените
дипломи за придобита научна степен „доктор“
и „доктор на науките“, както и за избраните
на академични длъжности лица в срок до 14
дни след датата на издаването на дипломата,
съответно датата на избора.
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ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ
„ДОКТОР“ И „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“
Раздел І
Прием и обучение на докторанти
Чл. 4. (1) За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователноквалификационна степен „магистър“.
(2) Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна
или в дистанционна форма на обучение.
(3) Обучението в докторантура се извършва
по акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности.
(4) Обучението в докторантура се извър
шва в първично звено на висше училище или
научна организация, където има поне едно
хабилитирано лице от съответната научна
област.
(5) Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира програми за
обучение на докторанти в едно или няколко
от професионалните направления в деветте
области на висшето образование, определени
в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.;
Решение № 10827 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).
Чл. 5. (1) Приемът в редовна или задочна
докторантура се извършва с конкурс, който
се провежда не по-рано от един месец след
изтичането на срока за подаване на документи
по чл. 3, ал. 2 ЗРАСРБ.
(2) Конкурсът се обявява в „Държавен
вестник“ и на интернет страниците на вис
шето училище или научната организация, на
МОМН и на НАОА.
Чл. 6. (1) Допускането на кандидатите до
участие в конкурса се извършва от комисия,
вк лючваща ръководителя на приемащото
структурно звено, ръководителя на първичното
звено и преподавател в докторската програма,
назначена със заповед на ректора на висшето
училище или на ръководителя на научната
организация.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда документите на кандидатите за съответствие с
изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, на
този правилник и на съответния правилник на
висшето училище или научната организация,
като взема решение за допускане в 20-дневен
срок след изтичането на срока за подаване
на документи.
(3) Ръководителят на приемащото структурно звено уведомява писмено кандидатите
за резултатите от допускането им до участие
в конкурса, като за недопуснатите кандидати
се посочват и мотивите за недопускането им.
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(4) Допуснатите кандидати се уведомяват
за датата на изпитите, като уведомлението
съдържа и списък на въпросите за изпита по
специалността. Уведомлението по ал. 3 се
изпраща най-късно един месец преди датата
на първия изпит.
Чл. 7. (1) Недопуснатите до у частие в
конкурса кандидати могат в 7-дневен срок
от датата на у ведом яването да направят
възражение до ръководителя на приемащото
структурно звено.
(2) Ръководителят на приемащото структурно звено възлага на нова комисия от трима
души – хабилитирани лица, да се произнесе
по възражението. Въз основа на доклада на
комисията ръководителят взема окончателно
решение в 10-дневен срок от получаване на
възражението.
Ч л. 8 . Р ъковод и т ел я т на п риема що т о
структурно звено изпраща в МОМН документите на допуснатите до участие в конкурса
кандидати – граждани на държави, за които
се изисква издаване на виза за дългосрочно
пребиваване в Република България.
Чл. 9. (1) Конкурсът включва изпит по
специалността и по чужд език, избран от кандидата. Кандидатите за докторанти по чужд
език и чужда литература полагат изпит по чужд
език, различен от изпита по специалността.
(2) Изпитите се провеждат по ред, предвиден в правилника на съответното висше
училище или научна организация.
(3) Фак ултетни ят, съответно нау чни ят
съвет на висшето училище или научната организация взема решение за зачисляване на
успешно издържалите конкурса кандидати.
В решението се посочва и научният ръководител на докторанта, който се избира по
предложение на съвета на първичното звено.
За научен ръководител се избира хабилитирано лице или лице, притежаващо степента
„доктор“, с доказани научни постижения или
практически опит.
Чл. 10. (1) Приемът в самостоятелна форма
на обучение на докторанти, разработили в
основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
„доктор“, се извършва без изпит през цялата
академична година.
(2) Кандидатът подава в първичното звено
проект на дисертационния труд, разработен
в основната му част, както и библиография.
(3) Представената част от дисертационния
труд се обсъжда от съвета на първичното
звено в присъствието на кандидата. Ако съветът на първичното звено одобри работата
на кандидата, ръководителят на първичното
звено прави предложение до ръководителя на
приемащото структурно звено за темата на
дисертацията, научната област и индивидуалния учебен план за работа на докторанта.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3
факултетният, съответно научният съвет в
рамките на заседанието взема решение за
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зачисляване на докторанта, като утвърждава
темата на дисертационния труд и индивидуалния учебен план на докторанта.
Чл. 11. Въз основа на решението на факултетния или научния съвет по чл. 9, ал. 3
и чл. 10, ал. 4 ректорът на висшето училище
или ръководителят на научната организация
издава заповед за зачисляване на докторанта.
В заповедта се посочват: формата на докторантурата; първичното звено, в което се
организира обучението; срокът на обучение;
темата на дисертационния труд; научната
област или научните области, а в случаите по
чл. 9, ал. 3 – и научният ръководител.
Чл. 12. Лица, завършили чуждестранни
висши училища, могат да кандидатстват за
докторанти, след като придобитото висше
образование им бъде признато по реда на
Наредбата за държавните изисквания за приз
наване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление
№ 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79
от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията
и по реда, предвидени в този правилник и в
съответния правилник на висшето училище
или научната организация.
Чл. 13. (1) Лица, които не са български
граждани и не са граждани на други държави – членки на Европейския съюз и на
Европейското икономическо пространство,
могат да кандидатстват и да се обучават в
докторантура:
1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и
научен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет.
(2) Лицата по ал. 1 се приемат при условия
и по ред, предвидени в съответните правилници на висшите училища и на научните
организации.
(3) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват
за докторанти и при условията и по реда за
приемане на българските граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи
на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност.
Чл. 14. (1) Обучението на докторантите
включва следните дейности:
1. научноизследователска (художественотворческа) дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални
и/или международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. защита на докторска дисертация.
(2) Разпределението по видове дейности за
срока на обучението се извършва на базата
на стандарт, утвърден от висшето училище
или научната организация, при спазване на
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задължителни изисквания, утвърдени в съответните правилници на висшето училище
или научната организация.
Чл. 15. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по индивидуален учебен план.
(2) Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и утвърждава от факултетния, съответно
научния съвет.
(3) Индивидуалният учебен план определя
насочеността на докторантурата и се състои от
общ учебен план за целия период на обучение
и работен план по години. Индивидуалният
учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности
по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции
и упражнения, участието в курсове, семинари,
конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на
дисертационния труд.
(4) Промяна на темата на дисертационния
труд и на научния ръководител се допуска по
изключение, но не по-късно от 3 месеца преди
датата на защитата. Промяната се извършва
със заповед на ректора на висшето училище
или на ръководителя на научната организация въз основа на решение на факултетния,
съответно научния съвет по предложение на
съвета на първичното звено.
Чл. 16. Докторантите полагат изпитите по
индивидуалния учебен план пред назначени
от ръководителя на приемащото структурно
звено комисии в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния
ръководител на докторанта.
Чл. 17. (1) Докторантите се атестират от
факултетния, съответно научния съвет в края
на всяка академична година.
(2) Докторантите представят пред съвета
на първичното звено отчет за извършваните
дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за
изпълнението на индивидуалния план.
(3) Научният ръководител дава писмено
мнение за работата на докторантите пред
съвета на първичното звено.
(4) Научният ръководител предлага съвместно с докторантите конкретизация на
индивидуалния учебен план на докторанта
през следващата година.
(5) Съветът на първичното звено приема:
1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността
на докторанта;
2. предложение за атестация на докторантите;
3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;
4. препоръки за по-нататъшното развитие
на докторантурата, като при необходимост
препоръчва конкретизация на темата или
смяна на научния ръководител.
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(6) Предложението по ал. 5, т. 2 и 3 се
утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.
Чл. 18. (1) Освен отчитането по реда на
чл. 17 редовните докторанти отчитат своята
работа и в края на всяко тримесечие, като
представят пред ръководителя на приемащото
структурно звено доклад за изпълнението на
индивидуалния им учебен план, към който
се прилагат:
1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум,
заверен от научния ръководител и потвърден
с доказателствен материал;
2. от чет за преподавателската работа,
заверен от ръководител я на приемащото
структурно звено.
(2) Въз основа на отчетите по ал. 1 ръководителят на приемащото структурно звено
представя док лад до ректора на висшето
училище или до ръководителя на научната
организация за изпълнението на задължителните изисквания по чл. 14, ал. 2 от редовните
докторанти.
Чл. 19. В правилниците на висшите училища и научните организации може да се
определят допълнителни условия и ред за
приема и обучението на докторанти в тях.
Чл. 20. Докторантите имат право да прекъсват обучението си и да го продължават при
условия и по ред, определени с правилниците
на висшите училища и научните организации.
Чл. 21. (1) Министерството на образованието, младежта и науката ежегодно обявява и
провежда конкурси за изпращане на докторанти – български граждани, за обучение в
докторантура в чужбина при условия, посочени
в междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при
определени от него допълнителни изисквания.
(2) За обучение по ал. 1 могат да кандидатстват лица, зачислени в редовна докторантура в български висши училища или научни
организации.
(3) Министерството на образованието,
младежта и науката уведомява съответното
висше училище или научна организация за
докторантите, които продължават обучението
си по реда на ал. 1.
Чл. 22. (1) Висшето училище или научната
организация предоставя материалната база
и поема разходите по зачисляване, обучение
и защита на дисертационните трудове на
докторантите в редовна и задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, в
съответствие с диференцираните нормативи
за обучение на докторанти, определени от
Министерския съвет.
(2) Организации, които са заинтересувани
от резултатите на съответния дисертационен
труд, могат да предоставят на докторантите
материална база и средства, необходими за
подпомагане на разработването му.
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Чл. 23. (1) Средствата за финансовото и
материалното осигуряване на разработваните
дисертационни трудове се утвърждават ежегодно от ректора на висшето училище, съответно
от ръководителя на научната организация,
по видове разходи – разходи за издръжка на
обучението и социално-битови разходи.
(2) Финансирането на експерименталната
работа за всеки дисертационен труд се извършва по отделни годишни план-сметки,
утвърдени от ректора на висшето училище,
съответно от ръководителя на научната организация.
Раздел II
Единни държавни изисквания за придобиване
на научната степен „доктор“
Чл. 24. Научната степен „доктор“ се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен „магистър“,
след обу чение в докторантура и успешна
защита на дисертационен труд при условията
и по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на
съответния правилник на висшето училище
или на научната организация.
Чл. 25. За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен
„доктор“, докторантът трябва да е изпълнил
следните изисквания:
1. да е отчислен с право на защита;
2. да е подготвил дисертационен труд, който
отразява резултатите от неговите изследвания.
Чл. 26. (1) Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след
изпълнение на дейностите по обучението и
успешно полагане на изпитите, определени в
индивидуалния учебен план.
(2) Право на защита се придобива с решение
на факултетния, съответно научния съвет по
предложение на съвета на първичното звено.
(3) Докторантите, придобили право на защита, се отчисляват със заповед на ректора
на висшето училище или на ръководителя на
научната организация.
Чл. 27. Дисертационният труд трябва да
бъде представен във вид и обем, съответстващи
на специфичните изисквания на първичното
звено. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание, увод;
изложение; заключение – резюме на получените резултати с декларация за оригиналност;
библиография.
Чл. 28. (1) Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който
преценява готовността за защита. При положителна оценка на готовността на докторанта
за защита на дисертационния труд научният
ръководител предлага на съвета на първичното
звено откриване на процедура за предварително обсъждане.
(2) Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред съвета на първичното
звено.
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Чл. 29. (1) При провеждане на процедурата
по ал. 1 се обсъжда дисертацията, представена
от докторанта, и се взема решение от съвета
на първичното звено за готовността за защита
пред научно жури.
(2) При положително решение за готовността за защита съветът на първичното звено
обсъжда и прави предложение за състава
на научното жури. Научният ръководител и
докторантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат
да дават свои предложения за членове.
(3) Ръководителят на първичното звено
представя доклад до ръководителя на приемащото структурно звено за взетите решения
по ал. 1 и 2.
Чл. 30. (1) След положително решение за
готовността за защита на съвета на първичното звено кандидатът подава документи за
защита на дисертацията по ред, определен в
съответния правилник на висшето училище
или на научната организация.
(2) Въз основа на предложението на първичното звено факултетният, съответно научният
съвет в срок не по-късно от един месец след
предложението на първичното звено определя
научното жури и прави предложение до ректора на висшето училище или до ръководителя
на научната организация за утвърждаване на
състава му, както и за дата на защитата.
(3) Научното жури се утвърждава със заповед на ректора на висшето училище или
на ръководителя на научната организация, с
която се определя и датата на защитата.
Чл. 31. (1) Научното жури е в състав пет
хабилитирани лица в съответната научна
област или научни области по темата на
дисертацията. Най-малко един от членовете
на журито е професор. Двама от членовете
са вътрешни, а трима – външни за висшето
училище или научната организация. Научният ръководител е член на журито, ако е
хабилитирано лице.
(2) За председател на научното жури се
определя вътрешен член – лице, заемащо
академична длъжност от състава на висшето
училище или научната организация, провеждаща защитата.
Чл. 32. (1) Членовете на журито изготвят
две рецензии и три становища. Една от рецензиите задължително се изготвя от външен
за съответното висше училище или научна
организация член на журито. Рецензиите и
становищата завършват с положителна или
отрицателна оценка и се предават в първичното
звено до 3 месеца от избора на научното жури.
(2) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на висшето училище или
на научната организация на български и на
английски език. Материалите се изпращат в
МОМН и в НАОА.
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Чл. 33. (1) Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния
труд в едномесечен срок след публикуването
на автореферата, рецензиите и становищата.
(2) На откритото заседание по ал. 1:
1. председателят на научното жури представя докторанта;
2. докторантът прави кратко изложение на
основните резултати от дисертационния труд;
3. председателят на научното жури представя рецензиите и становищата на научното
жури;
4. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да
задават въпроси и да правят изказвания;
5. всеки член на научното жури публично
обявява своята оценка – положителна или
отрицателна;
6. председателят на научното жури обявява
резултата от защитата.
(3) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил на защитата три или
повече положителни оценки.
(4) Неуспешно защитената дисертация се
връща за преработване, ако кандидатът желае
това. До една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита.
Втората процедура за защита е окончателна.
Чл. 34. (1) Научната степен „доктор“ се
придобива от деня, в който дисертационният
труд е защитен успешно.
(2) Научната степен „доктор“ се удостоверява с диплома, която се издава на български
език, а при заявено искане от лицето се издава
и приложение на английски език.
(3) Дипломата се изпраща в МОМН за регис
триране в тридневен срок след издаването є.
(4) Висшето училище или научната организация изпраща в НЦИД в електронен и
печатен вариант информация за защитените
докторски дисертации заедно с копие от тях
и авторефератите на дисертациите.
Раздел III
Единни държавни изисквания за придобиване
на научната степен „доктор на науките“
Чл. 35. Научната степен „доктор на науките“ се присъжда на лица, които притежават
образователно-к валификационната степен
„магистър“ или образователната и научна
степен „доктор“, след успешна защита на
дисертационен труд при условията и по реда
на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или на
научната организация.
Чл. 36. Научната степен „доктор на науките“ не е условие за кариерното израстване на
академичния състав в Република България.
Чл. 37. Кандидатът представя в съответното
първично звено дисертационен труд, който
съдържа публикувана оригинална теория, теоретично или емпирично обобщение, решение
на голям научен или приложен проблем на
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равнището на съвременната наука. Дисертационният труд не може да повтаря части от
предишна докторска дисертация.
Чл. 38. Кандидатът предлага дисертационния труд по чл. 37 в първичното звено за
обсъждане, което се извършва в негово присъствие. Ако съветът на първичното звено
одобри работата на кандидата, ръководителят
на първичното звено предлага на факултетния
или научния съвет да зачисли кандидата и да
открие процедура за предварително обсъждане.
Чл. 39. (1) Процедурата за предварително
обсъждане се провежда пред съвета на първичното звено.
(2) При провеждане на процедурата за предварително обсъждане кандидатът представя
дисертацията си и автореферат за обсъждане.
(3) Съветът на първичното звено взема
решение за готовността за защита на дисертацията пред научно жури.
(4) След положително решение на съвета
на първичното звено кандидатът подава документи за защита на дисертацията по ред,
определен в съответния правилник на висшето
училище или научната организация.
Чл. 40. (1) Защитата на дисертационния
труд се провежда пред научно жури в състав
седем хабилитирани лица. Най-малко трима
от членовете са професори. Трима от членовете са вътрешни, а четирима – външни за
висшето училище или научната организация.
(2) Определянето и утвърждаването на
членовете на научното жури, както и определянето на дата за защитата се извършват
по реда на чл. 30.
Чл. 41. (1) Трима от членовете на научното
жури, двама от които са професори, изготвят рецензии. Поне една от рецензиите е на
външно за висшето училище или научната
организация лице. Останалите членове на
научното жури изготвят становища.
(2) Рецензиите и становищата завършват
с положителна или отрицателна оценка и се
предават в първичното звено до 3 месеца след
избора на научното жури.
(3) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на висшето училище или
на научната организация на български и на
английски език. Материалите се изпращат в
МОМН и в НАОА.
Чл. 42. (1) За защита се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и 2.
(2) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил най-малко четири
положителни оценки.
(3) Неуспешно защитена дисертация се
връща за преработване, ако кандидатът желае
това. До една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита.
Втората процедура за защита е окончателна.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Чл. 43. (1) Научната степен „доктор на
науките“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
(2) Научната степен „доктор на науките“
се удостоверява с диплома, която се издава
при условията и по реда на чл. 34, ал. 2 и се
изпраща за регистриране в МОМН в 3-дневен
срок след издаването є.
Г л а в а

т р е т а

ЗАЕМАНЕ НА АК АДЕМИЧНИ
ДЛЪЖНОСТИ
Раздел І
Единни държавни изисквания за заемане на
академичната длъжност „асистент“
Чл. 44. (1) На длъжност „асистент“ може да
бъде назначен докторант, отчислен с право на
защита, но незавършил процедурата по защита
на дисертационния си труд. Назначаването се
извършва от ректора на висшето училище или
от ръководителя на научната организация по
предложение на ръководителя на първичното
звено съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор
за срок не по-дълъг от две години.
(2) На длъжност „асистент“ може да бъде
назначено и лице, което не е докторант.
Назначаването се извършва от ректора на
висшето училище или от ръководителя на
научната организация по предложение на ръководителя на първичното звено съгласувано
с ръководителя на приемащото структурно
звено на трудов договор за срок не по-дълъг
от четири години.
(3) Ако лицето, заемащо длъжността „асистент“, не придобие научна степен „доктор“
в срока съответно по ал. 1, изречение второ
или ал. 2, изречение второ, нов срочен трудов
договор с това лице не се сключва.
(4) След придобиване на образователна и
научна степен „доктор“ асистентът може да
участва в обявен от висшето училище или
научната организация конкурс за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“
по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на
съответния правилник на висшето училище
или научната организация.
Раздел ІІ
Единни държавни изисквания за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“
Чл. 45. (1) Академичната длъжност „главен асистент“ се заема от лица с придобита
научна степен „доктор“ в съответната научна
област или научни области.
(2) В медицинските университети или факултети и в университетските болници, във
висшите училища или факултети по изкуства
и спорт, във военните висши училища, както
и във висшите училища на Министерството
на вътрешните работи длъжността „главен

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

асистент“ може да се заема от лица без придобита научна степен „доктор“, когато това
е предвидено в правилника на съответното
висше училище.
(3) Академичната длъжност „главен асистент“ се заема въз основа на конкурс и избор.
Чл. 46. (1) Кандидатите за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“ се
оценяват по съвкупност от следните критерии
и показатели:
1. учебна работа:
а) ау д и т орн и и извънау д и т орн и за н ятия – използване на електронно обучение;
б) работа със студенти и докторанти – съвместна работа със студенти в изследователски
и творчески проекти;
2. изследователска и/или творческа работа:
а) изследователска работа – участие в изследователски проекти, завършили с научни
разработки;
б) творческа работа – създаване на произведения на изкуството с национално признание;
членство в творческа организация;
в) научни публикации – печатни, както и
електронни научни публикации, включително
в научния електронен архив на съответното
висше училище или научна организация;
г) творчески изяви – поне една творческа
изява на международно признат форум;
д) работа по учебна програма или курс.
(2) При научните специалности в областта
на изкуствата вместо изследователската работа
може да се оценява художественотворческата
работа.
(3) В правилниците на висшите училища и
научните организации може да се предвидят
и допълнителни критерии и показатели освен
тези по ал. 1.
Чл. 47. (1) Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на
висшето училище или научната организация,
на МОМН и на НАОА.
(2) Кандидатите за участие в конкурса
подават документи в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, по този правилник и
по изискванията на висшето училище или
научната организация.
(3) Срокът за подаване на документи за
участие в конкурса е не по-кратък от два месеца от обявяването му в „Държавен вестник“.
Чл. 48. (1) Кандидатите се допускат до
участие в конкурса от комисия, в която се
включват ръководителят на приемащото структурно звено, за чиито нужди е конкурсът, и
ръководителят на първичното звено, което е
направило предложението за конкурса. Председателят и останалите членове на комисията,
както и техният общ брой се определят със
заповедта на ректора на висшето училище или
на ръководителя на научната организация за
назначаване на комисията.
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(2) За допускането на кандидатите до участие в конкурса комисията съставя протокол,
който се подписва от всички членове. Председателят на комисията писмено уведомява
кандидатите за допускането им до участие в
конкурса, като за недопуснатите кандидати
се посочват и мотивите за недопускането им.
(3) Допуснатите кандидати се уведомяват
писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурсния изпит в срок 14 дни
след избирането на научното жури, като им
се предоставя и въпросникът за провеждане
на конкурсния изпит.
(4) Конкурсният изпит се провежда не
по-късно от един месец от изпращането на
съобщението по ал. 3.
Чл. 49. (1) Конкурсът се провежда от научно жури в състав пет хабилитирани лица.
Трима от членовете на журито са вътрешни,
а двама – външни за висшето училище или
научната организация. За председател на журито се определя вътрешен за висшето училище
или научната организация член на журито.
(2) Съставът на научното жури се определя
не по-късно от два месеца от обявяването на
конкурса в „Държавен вестник“.
(3) Научното жури се утвърждава със заповед на ректора на висшето училище или
на ръководителя на научната организация
по предложение на факултетния, съответно
научния съвет.
Чл. 50. (1) Всеки член на журито оценява
с положителна или отрицателна оценка кандидатите поотделно.
(2) Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурсния изпит председателят на
научното жури представя обобщен доклад
заключение за резултатите от конкурса до
фак ултетни я, съответно нау чни я съвет с
предложение за избор, който се подписва от
всички членове на журито.
(3) При повече от един кандидат, издържал
конкурса, научното жури прави мотивирано
предложение за избор в доклада си до факултетния или научния съвет.
Чл. 51. (1) Изборът на „главен асистент“ се
провежда от факултетния, съответно научния
съвет не по-късно от 14 дни след получаване
на предложението.
(2) Изборът се провежда при условия и
по ред, определени с правилника на висшето
училище или научната организация.
(3) В срок до 14 дни след провеждането
на избора всеки от кандидатите, явили се на
конкурсния изпит, се уведомява писмено за
резултата от конкурса и избора.
Чл. 52. Трудовото правоотношение между висшето училище, съответно научната
организация и лицето, спечелило конкурса,
възниква от деня на утвърждаване на избора
от ректора, съответно ръководителя на научната организация. В едномесечен срок от
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утвърждаването на избора ректорът, съответно ръководителят на научната организация
сключва трудовия договор.
Раздел ІІІ
Единни държавни изисквания за заемане на
академичната длъжност „доцент“
Чл. 53. Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са придобили научна степен „доктор“;
2. да са заемали академична длъжност
„асистент“, „главен асистент“ или да са били
преподаватели, включително хонорувани, в
същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две години;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или съответни
на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата,
които да не повтарят представените за научна
степен „доктор“.
Чл. 54. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ се оценяват по
съвкупност от следните критерии и показатели:
1. учебна работа:
а) ау д и т орн и и извънау д и т орн и за н ятия – разработване на лекционни курсове;
нововъведения в методите на преподаване,
осигуряване на занимания в практическа
среда извън висшето училище или научната
организация;
б) публикации на учебни материали – издаден учебник или публикуван електронен
учебник;
в) работа със студенти и докторанти – съвместна работа със студенти в изследователски
и творчески проекти; тюторство на студенти;
2. изследователска и/или творческа работа:
а) изследователска работа – участие в поне
два изследователски проекта, завършили с
изобретения, рационализации и др.; научни
и научно-приложни разработки; участия със
самостоятелни доклади на два международни
и два национални научни форума; приложени
резултати от научни изследвания в практиката; членство в авторитетна творческа и/или
професионална организация в съответната
научна област;
б) творческа работа – участие в поне два
проекта, завършили с творби; участия със
самостоятелни доклади на два международни
или национални научни форума; създаване на
произведения на изкуството с международно
признание; членство в творческа организация;
в) научни публикации (печатни и електронни) – публикации в международни издания;
г) творчески изяви – поне две творчески
изяви на международно признат форум;
д) работа по учебна програма или курс.
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(2) При научните специалности в областта
на изкуствата вместо изследователската работа
може да се оценява художественотворческата
работа.
(3) Във вътрешните правилници на висшите
училища и научните организации могат да
бъдат предвидени и допълнителни показатели
и критерии освен тези по ал. 1.
Чл. 55. (1) Заемането на академичната
длъжност „доцент“ се осъществява въз основа
на конкурс и избор.
(2) Конкурсът се открива, ако може да се
осигурят нормите за преподавателска или
изследователска натовареност, предвидени в
съответния правилник на висшето училище
или научната организация.
(3) Преподавателската натовареност във
висшето училище включва аудиторна и извън
аудиторна заетост и научноизследователска
дейност. Разпределението и съотношението
помежду им се определят в съответните правилници на висшето училище.
Чл. 56. За обявяването на конкурса, подаването на документи и допускането до участие в
конкурса се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 47 и 48.
Чл. 57. (1) Конкурсът се провежда от научно жури в състав седем хабилитирани лица,
поне трима от които са професори. Четирима
от членовете на журито са вътрешни, а трима – външни за висшето училище или научната организация. От състава на журито се
определя и председател, който е вътрешен за
висшето училище или научната организация,
обявила конкурса.
(2) Съставът на нау чното жу ри се у твърждава със заповед на ректора на висшето
училище или на ръководителя на научната
организация по предложение на факултетния,
съответно научния съвет.
(3) За изготвяне на рецензии научното жури
в 14-дневен срок след изтичане на срока за
подаване на документите определя от състава
си двама рецензенти, поне единият от които
е професор. Останалите членове на научното
жури изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.
(4) Членовете на научното жури представят
в първичното звено рецензиите и становищата
си в срок до два месеца от утвърждаването
им в състава на научното жури.
Чл. 58. (1) Провеждането на конкурса и
избора се извършва по реда, предвиден в
чл. 27 ЗРАСРБ и в правилника на висшето
училище или научната организация.
(2) В срок до 14 дни след провеждането
на избора всеки от кандидатите, допуснати
до участие в конкурса, се уведомява писмено
за резултата.
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(3) Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната общност
в съответното висше училище или научна
организация.
Чл. 59. Трудовото правоотношение между висшето училище, съответно научната
организация, и лицето, спечелило конкурса,
възникват от деня на утвърждаване на избора от ректора, съответно ръководителя на
научната организация. В едномесечен срок
от утвърждаването на избора се сключва
трудовият договор.
Раздел ІV
Единни държавни изисквания за заемане на
академична длъжност „професор“
Чл. 60. (1) Кандидатите за заемане на
академичната длъжност „професор“ трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да са придобили научна степен „доктор“;
2. да са заемали академичната длъжност
„доцент“ в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко
от две академични години или да са били
преподаватели, включително хонорувани, в
същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от пет години;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или съответни
на тях доказателства за художественотворчески
постижения в областта на изкуствата, които да
не повтарят представените за научната степен
„доктор“ и академичната длъжност „доцент“;
4. да са представили оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения, ръководство на докторанти и други
научни и научно-приложни разработки или
творчески постижения, които се оценяват по
съвкупност.
(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност „доцент“, те трябва да
представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в
специализирани научни издания или съответни
на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата,
които да не повтарят представените за научна
степен „доктор“.
(3) В правилника на съответното висше
училище или научна организация могат да
се предвидят и други изисквания.
Чл. 61. (1) Кандидатите за заемане на
академичната длъжност „професор“ се оценяват по съвкупност от следните критерии и
показатели:
1. учебна работа:
а) ау д и т орн и и извънау д и т орн и за н ятия – споделяне на опита в преподаването и
курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа
среда извън съответното висше училище или
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научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността
на чужд език;
б) работа със студенти и докторанти – работа с докторанти, назначени на преподавателски
позиции в съответното висше училище или
научна организация; тюторство на студенти;
2. изследователска и/или творческа работа:
а) изследователска работа – ръководство на
поне пет изследователски проекта, завършили
с научни разработки; приложени в практиката
резултати от научни изследвания; създаване
на научна група от преподаватели; членство в
авторитетна творческа и/или професионална
организация в съответната научна област;
ежегодни участия с доклади в международни
и национални научни форуми; авторитетни
отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на
лекции в чужди университети;
б) творческа работа – членство в творческа
организация; ежегодни участия с доклади в
международни и национални научни форуми;
създаване на произведения на изкуството с
международно признание; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чужди
университети;
в) научни публикации (печатни и електронни) – поне две публикации в международни
издания; поне три научни публикации (печатни
или електронни) годишно;
г) творчески изяви – поне четири творчески
изяви на международно признати форуми.
(2) При научните специалности в областта
на изкуствата изследователската работа може
да се замести с художественотворческа работа.
(3) В правилниците на висшите училища и
научните организации може да се предвидят
и допълнителни показатели и изисквания
освен тези по ал. 1.
Чл. 62. (1) Заемането на академичната
длъжност „професор“ се осъществява въз
основа на конкурс и избор, проведени при
условията и по реда на глава трета, раздел
ІV от ЗРАСРБ.
(2) За условията и реда за обявяване и
провеждане на конкурса и избора се прилагат
съответно разпоредбите на раздел ІІІ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Първично звено“ е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея
структура в научна организация.
2. „Приемащо структурно звено“ е факултет във висше училище или съответстващото
му структурно звено в научна организация,
в което се приемат и обучават докторанти
или се провежда конкурс за придобиване на
научна степен или за заемане на академична
длъжност.
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§ 2. Професионалните направления и научните области по смисъла на правилника се
определят съответно на областите на висшето
образование и професионалните направления,
определени с Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
§ 3. Съотношението на заемащите академичните длъжности „асистент“, „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ във всяко
висше училище или научна организация се
урежда в съответния правилник на висшето
училище или научна организация.
§ 4. Разпоредбите на правилника се прилагат от висшите военни училища, доколкото
не противоречат на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на актовете за тяхното създаване.
§ 5. Материалите по чл. 32, ал. 2 и чл. 41,
ал. 3, които съдържат класифицирана информация, не се публикуват на интернет страницата на висшето училище или на научната
организация и в тези случаи заседанията на
научните журита по чл. 33, ал. 1 са закрити.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Правилникът се приема на основание
§ 9, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България.
§ 7. (1) При първоначалното съставяне на
Националната листа на журита по научни
области се използват данните от електронната база данни за лицата с научни степени
и научни звания, водена от НЦИД.
(2) Националната агенция за оценяване
и акредитация извършва актуализация на
електронната база данни по ал. 1. В Националната листа на журита по научни области
се вписват и всички лица, които към датата
на влизане в сила на този правилник са придобили научна степен, но не са били включени
в електронната база данни по ал. 1.

ПРАВИЛНИК

за дейността на Арбитражния съвет към
Националната агенция за оценяване и акредитация
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се урежда обжалването
пред Арбитражния съвет към Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
на приключили процедури за придобиване на
научна степен и за заемане на академична
длъжност във висшите училища и научните
организации, дейността на Арбитражния съвет
към НАОА за разглеждане и постановяване на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

решения по спорове във връзка с постъпилите
жалби, дължимите разноски за арбитражните
процедури и административно-техническата
организация за провеждането им.
Чл. 2. (1) Приключилите процедури за
придобиване на научна степен и за заемане на
академична длъжност могат да се обжалват
пред Арбитражния съвет към НАОА, наричан
по нататък „Арбитражния съвет“, само при
допуснати съществени нарушения. Съществени са тези процедурни нарушения, които са
повлияли или наличието на които би повлияло върху крайния резултат от обжалваната
процедура за придобиване на научна степен
или за заемане на академична длъжност.
(2) Арбитражният съвет функционира към
НАОА и е със седалище в гр. София, като се
съставя за всеки разглеждан спор.
Раздел II
Състав на Арбитражния съвет
Чл. 3. (1) Съставът на Арбитражния съвет
за всеки разглеждан спор включва председател
и четирима членове, избрани от Националната
листа на журита по научни области. Задължително условие е те да не са участвали в друго
качество в съответната процедура – предмет
на обжалването.
(2) Засегнатата страна (жалбоподателят),
висшето училище или научната организация,
Министерството на образованието, младежта
и науката (МОМН) и НАОА определят по
един арбитър, а определените арбитри избират
председател. При определянето на Арбитражен
съвет всяка от страните представя по един
резервен член.
(3) За председател на Арбитражния съвет
се избира юрист с най-малко 10-годишен
юридически стаж, включен в националната
листа по ал. 1.
Чл. 4. (1) След определянето на състава
му Арбитражният съвет се назначава със
заповед на председателя на НАОА за всеки
разглеждан спор.
(2) Председателят на Арбитражния съвет
определя един от членовете за секретар.
(3) При невъзможност на някой от членовете
да участва в състава на Арбитражния съвет
за разглеждане на конкретния спор председателят на Арбитражния съвет предлага на
председателя на НАОА да назначи със заповед
резервния член, представен от съответната
страна по реда на чл. 3, ал. 2.
Раздел III
Производство пред Арбитражния съвет
Чл. 5. (1) Производството пред Арбитражния съвет започва по жалба на лице, което
е участвало в оспорваната процедура като
кандидат за придобиване на научна степен
или за заемане на академична длъжност.
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(2) Право да подадат жалба имат и други
заинтересувани страни, които не са участвали
в обжалваната процедура, като кандидати за
придобиване на научна степен или за заемане
на академична длъжност, чиито права и законни интереси са били засегнати от крайния
резултат на приключилата процедура – предмет на обжалването.
(3) Жалбата се подава чрез висшето училище или научната организация в 14-дневен
срок от датата, на която засегнатата страна
(жалбоподателят) е била уведомена писмено
за крайния резултат от проведената процедура за придобиване на научна степен или за
заемане на академична длъжност.
(4) В изключителни случаи при нарушаване
на обществен интерес жалба може да подаде
министърът на образованието, младежта и
науката или председателят на НАОА в двумесечен срок от обявлението на интернет
страницата на МОМН за приключване на
процедурата.
Чл. 6. (1) Ректорът на висшето училище,
съответно ръководителят на научната организация, може сам да отмени постановеното
решение, с което е приключила оспорваната
процедура, след като получи становище по
жалбата от факултетния, съответно научния
съвет. Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация,
писмено уведомява за отмяната на решението
по ал. 1 жалбоподателя, заинтересуваната
страна, министъра на образованието, младежта
и науката и председателя на НАОА.
(2) В случай че ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната
организация, не отмени постановеното решение, с което е приключила оспорваната
процедура, в 14-дневен срок от получаване
на жалбата той я изпраща до НАОА заедно
с цялата документация и свое становище по
случая, както и с препис до МОМН.
(3) Министерството на образованието,
младежта и науката дава становище само по
процедурни въпроси.
Чл. 7. (1) Производството пред Арбитражния съвет се провежда и приключва по реда
на чл. 34, ал. 1 – 5 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
(2) Страните участват в заседанията на
Арбитражния съвет лично или чрез изрично
упълномощен представител. Отсъствието на
някоя от страните не е пречка за провеждане
на заседанията.
(3) За всяко заседание на съвета се изготвя
протокол, в който се описват датата и мястото
на провеждане на заседанието, съставът на
съвета, страните по производството и взетите
решения. Протоколът се подписва от всички
членове на Арбитражния съвет.
(4) Заверен препис от протокола по т. 1 се
предоставя на страните при поискване.
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(5) В случай че някоя от страните не е
присъствала и не е била представлявана на
заключителното заседание, Арбитражният
съвет изпраща съобщение до тази страна за
постановеното решение в 14-дневен срок от
датата на обявяването му. За дата на обявяването се счита датата, на която е проведено
заключителното заседание на Арбитражния
съвет, посочена в съставения протокол за
провеждането му.
(6) Арбитражният съвет уведомява писмено МОМН за постановеното решение в
срока по ал. 5.
Чл. 8. (1) Дължимите разноски във връзка
с производството пред Арбитражния съвет
се заплащат от жалбоподателя. В случай че
Арбитражният съвет отмени решението на
висшето училище, съответно на научната
организация, заплатените от жалбоподателя
разноски му се възстановяват от висшето
училище, съответно от научната организация.
(2) Размерите на дължимите разноски се
определят със заповед на председателя на
НАОА.
Раздел IV
Административно-техническо осигуряване
Чл. 9. Националната агенция за оценяване
и акредитация осигурява необходимия персонал, помещения и съответното техническо
оборудване за осъществяване на дейността
на Арбитражния съвет.
Чл. 10. (1) За нуждите на Арбитражния
съвет се водят следните книги:
1. входящ и изходящ регистър;
2. описна книга за образуваните производства.
(2) Всички книги се номерират, подпечатват
се с печата на НАОА и се заверяват с подписа
на председателя на НАОА.
Чл. 11. (1) Във входящия регистър се вписват
постъпилите жалби по реда на постъпването
им заедно със свързаната с тях документация,
а в изходящия регистър се вписват всички
книжа, които се издават от Арбитражния съвет.
(2) Образуваните производства се вписват в
описна книга, снабдена с азбучник. Описната
книга съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
жалбата;
2. името (наименованието) и адреса на
подателя;
3. наименование на лицето, срещу което е
адресирано възражението;
4. номер на образуваното производство;
5. брой проведени по производство заседания;
6. резултата от заключителното заседание.
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(3) Книжата по образуваните производства
се поставят в папки. В тези папки по хронологичен ред се подреждат и протоколите
от заседанията на съвета по съответното
производство.
Чл. 12. (1) Когато преписката по производство се изнася от помещението, където се
съхранява, секретарят отбелязва във водения
от него дневник на кого е дадена.
(2) Преписки по производства могат да се
дават само на членове на Арбитражния съвет.
(3) Не се допуска да се правят бележки,
знаци и подчертавания в книжата по арбитражните производства.
Чл. 13. (1) Приключените през текущата
година преписки по арбитражни производства
се предават в архива на НАОА най-късно до
края на януари следващата година.
(2) При внасяне в архива на всяка преписка
по арбитражно производство се слага архивен
номер. В описната книга се отбелязва номерът,
с който е архивирана съответната преписка.
Чл. 14. Преписките от приключилите арбитражни производства се съхраняват 5 години
считано от края на годината, през която съответното производство е приключило.
Чл. 15. На интернет страницата на НАОА
се публикува информация за дейността на
Арбитражния съвет по всяко отделно производство.
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(2) Въз основа на методиката по ал. 1 общините се групират съгласно приложение № 2.
(3) Степента на финансово подпомагане на
общините по групи се определя, както следва:
1. за общините от първа група с интегрална
оценка със стойности над средната за страната
(24,16 на сто):
а) за общини с население над 5000 жители – без подпомагане;
б) за общини с население до 5000 жители – 40 на сто подпомагане;
2. за общините от втора група с интегрална
оценка с положителна стойност от нула до
средната за страната:
а) с интегрална оценка от 10,00 до средната
за страната – 50 на сто подпомагане;
б) с интегрална оценка от 0 до 9,99 – 75 на
сто подпомагане;
3. за общините от трета група с интегрална
оценка с отрицателна стойност – 90 на сто
подпомагане.
Чл. 3. (1) Фондът за органите на местното
самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД,
съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството внася не
по-късно от 15 декември 2010 г. предложения
в Министерството на финансите за подпомагане на общините по чл. 1, ал. 1, съдържащи
информация за начислените през 2010 г. лихви
и такси по общини и по проекти, както и за
размера на подпомагането в съответствие с
чл. 2, ал. 3.
(2) Въз основа на предложенията по ал. 1
средствата се предоставят по бюджетите на
общините като целеви трансфери след извършване на корекции по централния бюджет и по
бюджетите на общините по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
(3) Общините възстановяват незабавно
получените суми по чл. 3, ал. 2 на Фонда за
органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Общините се подпомагат финансово с целеви трансфери за покриване
на начислени през 2010 г. лихви и такси по
обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД.
(2) С целевите трансфери по ал. 1 не се
покриват лихви за забава, глоби, санкции и
неустойки, платени или дължими от общините.
Чл. 2. (1) Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на базата на
интегрална оценка и критерии по методиката
съгласно приложение № 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 31 и
61 от 2010 г.) чл. 122ж се изменя така:
„Чл. 122ж. (1) Предоставя допълнителни
бюджетни кредити по бюджетите на общините
в размер до 4 млн. лв. за финансово подпомагане на достъпа им до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД, съобразно § 40 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като
целеви трансфери по бюджетите на общините
след определяне на условията, критериите и
реда съгласно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния

Заключителна разпоредба
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание § 9, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
развитието на академичния състав в Репуб
лика България.
7474

за определяне на условията, критериите и
реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД
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бюджет на Република България за 2010 г. и
извършване на съответните корекции по централния бюджет и по бюджетите на общините
по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.“
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството и на органите на управление на
Фонда за органите на местното самоуправление
в България „ФЛАГ“ – ЕАД.
§ 3. Постановлението се приема на основание § 40 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. и чл. 28, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
МЕТОДИКА
за определяне на кредитния потенциал на
общините на базата на интегрална оценка,
изчислена по критерии, и за групирането им
Методиката се основава на изчисляването
на интегрална оценка за кредитния потенциал
на всяка община по определени критерии и
на средна оценка за страната.
А. Критерии за определяне на интегрална
оценка за кредитния потенциал на всяка община
и на средна оценка за страната
1. Кредитен пул на един жител (в лв.) Това
е критерий, който е показателен за размера на
общинските приходи на един жител.
Кредитният пул се състои от приходи, за
които общините могат да решават за какво да
ги използват. Кредитният пул на един жител
включва отчетните данни за следните приходи
по общинските бюджети:
а) данъчни приходи по параграфи и подпараграфи на Единната бюджетна класификация
(ЕБК): §§ 01-03, § 13-00 и § 20-00;
б) неданъчни приходи, без тези от общински такси, дарения и помощи, по следните
параграфи на ЕБК: § 24-00, § 28-00, § 36-00,
§ 37-00, § 40-00 и § 41-00;
в) изравнителна субсидия и други трансфери
за местни дейности по §§ 31-12 от ЕБК;
г) данни за броя на населението в съответната община и общо за страната.
2. Дял на собствените приходи от всички
приходи (в %). Този критерий дава представа
за възможността на всяка община да влияе
върху размера на своите приходи. Показателят „собствени приходи“ включва отчетените
данъчни и неданъчни приходи по общинските
бюджети по следните параграфи и подпараграфи от ЕБК: §§ 01-03, § 13-00, § 20-00, § 24-00,
§ 27-00, § 28-00, § 36-00, § 37-00, § 40-00, § 41-
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00, § 45-00 и § 46-00. В показателя „всичко
приходи“ са включени отчетените приходи
по общинските бюджети от всички раздели
на ЕБК без наличностите в края на периода
по следните подпараграфи от ЕБК: §§ 95-07,
§§ 95-08, §§ 95-09, §§ 95-10, §§ 95-11 и §§ 95-12;
преводите в процес на сетълмент по §§ 95-13
от ЕБК и преоценката на валутни наличности
по §§ 95-14 от ЕБК.
3. Отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности
(в %). Показателят „нетен оперативен остатък“
се формира като разлика между повтарящите
се текущи приходи и повтарящите се текущи
разходи. Така получената разлика дава найдобра представа за свободния паричен ресурс,
който общината може да насочи за поемане на
текущите задължения за обслужване на кредит.
Текущите приходи включват отчетените
данъчни приходи по общинските бюджети по
параграфи и подпараграфи на ЕБК: §§ 01-03,
§ 13-00 и § 20-00; приходите от общински такси
по § 27-00 от ЕБК; неданъчните приходи по
параграфи на ЕБК: § 24-00, § 28-00, § 36-00,
§ 37-00 и § 41-00; приходите от изравнителна
субсидия и други трансфери за местни дейности
по общинските бюджети по §§ 31-12 от ЕБК.
Текущите разходи включват отчетените
разходи за местни дейности без тези за капиталови разходи, като се прибавят просрочените
задължения за местни дейности към края на
годината, без тези за капиталови разходи.
В показателя „всичко приходи за местни
дейности“ са включени отчетените приходи
за местни дейности от всички раздели на
ЕБК без наличностите в края на периода в
местните дейности по следните подпараграфи
от ЕБК: §§ 95-07, §§ 95-08, §§ 95-09, §§ 95-10,
§§ 95-11 и §§ 95-12; преводите в процес на сетълмент в местните дейности по §§ 95-13 от
ЕБК и преоценката на валутни наличности в
местните дейности по §§ 95-14 от ЕБК, като
за 2009 г. са добавени отчетените неданъчни
приходи от делегираните бюджети по функция
„Образование“.
Б. Определяне на интегралната оценка на
всяка община
1. Изчислява се стойността на критериите
по раздел А за периода 2007 – 2009 г. за всяка
община, като се определя средната аритметична стойност за периода 2007 – 2009 г. на
всеки от съставните показатели на съответния
критерий за конкретната община. На базата на
получените средни аритметични стойности на
съставните показатели се изчислява стойността на съответния критерий за всяка община.
2. С цел постигане на съпоставимост на
мерните единици, в които са изчислени различните критерии (в лв. и в %), за всеки от
критериите, изчислени по т. 1, се установява
максималното равнище, постигнато от община.
Тази стойност се оценява като 100 на сто за
съответната община. За останалите общини на
всеки критерий се изчисляват нови стойности
(в %), като изчислените по т. 1 стойности на
съответния критерий се отнасят към установеното максимално равнище за него.
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3. Съпоставимите стойности по т. 2 на
всеки критерий за всяка община се събират
и се делят на три. По този начин (като средна
аритметична) се формира интегралната оценка за кредитния потенциал на всяка община,
както и средната за страната.
В. Групиране на общините според интегралната оценка за кредитния потенциал
На базата на интегралната оценка, изчислена
въз основа на отчетните бюджетни данни за
периода 2007 – 2009 г., общините се групират
по следния начин:
1. Първа група – общини, които имат стойност на оценката над средната за страната.
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В тази група се обособява подгрупа, включваща общините с население под 5000 жители.
2. Втора г ру па – общ ини, кои то имат
положителна стойност от нула до средната
за страната. В тази група се обособяват две
подгрупи в зависимост от стойността на интегралната оценка.
3. Трета група – общини, които имат отрицателна стойност на интегралната оценка.
* За изчисленията са използвани данни
от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети към края на 2007, 2008 и
2009 г. Данните за населението са с източник
Националният статистически институт.
Приложение № 2
към чл. 2, ал. 2

Групиране на общините според интегралната оценка на кредитния им потенциал, степен на подпомагане
Община

Интегрална
оценка за периода
2007 – 2009 г.

Група

Степен на
подпомагане

Среден брой на населението
за периода 2007 – 2009 г. (за
първа група)

1

2
91,94%
84,30%
73,48%
60,54%
48,83%
47,20%
46,00%
45,06%
44,45%
44,20%
41,63%
41,10%
40,46%
37,60%
36,36%
35,25%
35,01%
33,97%
30,94%
30,85%
30,13%
29,98%
27,97%
27,57%
27,50%
26,96%
26,38%
25,93%
24,97%
24,48%

3
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.
1.а.

4

5
12 832
24 511
9 301
21 440
15 973
1 245 882
27 515
9 035
21 876
38 451
7 102
8 137
325 938
23 301
7 858
15 595
6 549
8 176
205 328
31 558
34 308
5 662
33 871
17 537
32 574
93 045
7 390
26 451
21 681
22 141

Банско
Несебър
Царево
Разлог
Каварна
Столична община
Поморие
Аврен
Балчик
Самоков
Приморско
Сапарева баня
Варна
Елин Пелин
Божурище
Созопол
Куклен
Чепеларе
Бургас
Марица
Троян
Шабла
Ботевград
Костинброд
„Родопи“
Добрич
Суворово
Панагюрище
Аксаково
Тетевен
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1
Димитровград
Раднево
Бяла – Варна
Чавдар
Челопеч
Копривщица
Малко Търново
Сандански
Етрополе
Козлодуй
Белене
Златица
Асеновград
Свищов
Генерал Тошево
Пловдив
Благоевград
Карнобат
Габрово
Долни чифлик
Хисаря
Ямбол
Пещера
Трявна
Разград
Левски
Плевен
Свиленград
Горна Оряховица
Русе
Стара Загора
Камено
Попово
Сливен
Белово
Долна баня
Долни Дъбник
Сливница
Горна Малина
Кубрат
Провадия
Шумен
Нова Загора
„Тунджа“ – Ямбол
Казанлък
Харманли
Пазарджик
Враца
Първомай
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2
24,29%
24,20%
69,36%
43,20%
35,53%
32,93%
24,99%
24,08%
23,74%
23,39%
23,20%
22,87%
22,86%
22,71%
22,24%
22,07%
21,72%
21,50%
21,44%
21,38%
21,13%
20,97%
20,73%
20,59%
20,48%
20,41%
20,35%
19,57%
19,43%
19,10%
18,74%
18,56%
18,26%
18,05%
17,96%
17,95%
17,87%
17,67%
17,11%
17,08%
16,98%
16,82%
16,48%
16,45%
16,23%
16,01%
15,65%
15,43%
15,39%

3
1.а.
1.а.
1.б.
1.б.
1.б.
1.б.
1.б.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.

4

40%
40%
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
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57 738
22 285
3 755
1 371
1 738
2 427
3 907

БРОЙ 75
1
Раковски
Хасково
Гълъбово
Павликени
Айтос
Елхово
Велико Търново
Стражица
Долна Митрополия
Дупница
Никопол
Павел баня
Стрелча
Тервел
Белослав
Бяла
Ихтиман
Смолян
Търговище
Ловеч
Сливо поле
Братя Даскалови
Котел
Крумовград
Драгоман
Кричим
Стралджа
Грамада
Брезник
Лом
Твърдица
Добричка
Монтана
Стамболово
Симитли
Средец – Бургас
Велики Преслав
Априлци
Кнежа
Нови пазар
Съединение
Брусарци
Омуртаг
Кърджали
Земен
Кюстендил
Иваново
Угърчин
Батак

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
15,36%
15,29%
15,22%
15,07%
14,93%
14,91%
14,57%
14,49%
14,41%
14,34%
14,16%
14,01%
13,97%
13,93%
13,85%
13,83%
13,64%
12,98%
12,98%
12,96%
12,93%
12,92%
12,88%
12,80%
12,62%
12,58%
12,38%
12,22%
12,15%
12,11%
12,11%
12,07%
11,86%
11,63%
11,61%
11,58%
11,51%
11,02%
11,00%
10,83%
10,68%
10,49%
10,49%
10,30%
10,28%
10,19%
10,04%
9,97%
9,96%

3
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.а.
2.б.
2.б.

4
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
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ВЕСТНИК

2
9,88%
9,84%
9,82%
9,70%
9,58%
9,45%
9,34%
9,27%
9,25%
9,22%
9,03%
9,00%
8,67%
8,61%
8,51%
8,39%
8,38%
8,35%
8,26%
8,19%
8,16%
8,01%
7,96%
7,94%
7,78%
7,31%
7,31%
6,89%
6,84%
6,76%
6,74%
6,55%
6,52%
6,45%
6,31%
6,24%
6,16%
6,09%
5,87%
5,80%
5,76%
5,74%
5,58%
5,36%
5,11%

3
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.
2.б.

4
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

Каспичан

5,10%

2.б.

75%

Медковец

5,06%

2.б.

75%

Перущица

5,02%

2.б.

75%

1
Кула
Гоце Делчев
Главиница
Червен бряг
Ивайловград
Правец
Бойчиновци
Антон
Садово
Чупрене
Берковица
Сопот
Петрич
Сунгурларе
Крушари
Годеч
Ветово
Ситово
Лесичово
Девня
Минерални бани
Искър
Луковит
Лясковец
Ябланица
Дряново
Лъки
Болярово
Чирпан
Якимово
Исперих
Рила
Бяла Слатина
Роман
Мъглиж
Гурково
Кайнарджа
Макреш
Вършец
Черноочене
Девин
Летница
Бойница
Симеоновград
Тутракан
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2

3

4

Чипровци

5,01%

2.б.

75%

Белица

4,94%

2.б.

75%

Калояново

4,79%

2.б.

75%

Севлиево

4,78%

2.б.

75%

Ракитово

4,72%

2.б.

75%

Любимец

4,67%

2.б.

75%

Доспат

4,55%

2.б.

75%

Пордим

4,35%

2.б.

75%

Силистра

4,26%

2.б.

75%

Ружинци

4,19%

2.б.

75%

Невестино

4,00%

2.б.

75%

Брацигово

3,98%

2.б.

75%

Вълчедръм

3,95%

2.б.

75%

Гулянци

3,91%

2.б.

75%

Руен

3,72%

2.б.

75%

Ново село

3,59%

2.б.

75%

Кресна

3,58%

2.б.

75%

Самуил

3,54%

2.б.

75%

Момчилград

3,48%

2.б.

75%

Своге

3,22%

2.б.

75%

Трън

2,95%

2.б.

75%

Завет

2,80%

2.б.

75%

Дългопол

2,78%

2.б.

75%

Ценово

2,68%

2.б.

75%

Оряхово

2,58%

2.б.

75%

Елена

2,48%

2.б.

75%

Ковачевци

2,18%

2.б.

75%

Хайредин

1,83%

2.б.

75%

Смядово

1,74%

2.б.

75%

Полски Тръмбеш

1,66%

2.б.

75%

Велинград

1,64%

2.б.

75%

Кирково

1,41%

2.б.

75%

Антоново

1,24%

2.б.

75%

Мадан

0,94%

2.б.

75%

Две могили

0,80%

2.б.

75%

Николаево

0,72%

2.б.

75%

Никола Козлево

0,44%

2.б.

75%

Вълчидол

0,43%

2.б.

75%

Тополовград

0,35%

2.б.

75%

Златарица

0,26%

2.б.

75%

Маджарово

0,09%

2.б.

75%

Георги Дамяново

0,03%

2.б.

75%

Златоград

-0,03%

3.

90%

Сатовча

-0,16%

3.

90%

Борово

-0,43%

3.

90%

Хитрино

-0,43%

3.

90%

Опан

-0,71%

3.

90%

С Т Р. 2 1
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2

3

4

Якоруда

-1,06%

3.

90%

Кочериново

-1,94%

3.

90%

Пирдоп

-1,95%

3.

90%

Септември

-2,00%

3.

90%

Ардино

-2,06%

3.

90%

Джебел

-2,09%

3.

90%

Стамболийски

-2,12%

3.

90%

Рудозем

-2,66%

3.

90%

Брегово

-2,84%

3.

90%

Цар Калоян

-3,01%

3.

90%

Видин

-3,21%

3.

90%

Карлово

-3,86%

3.

90%

Гърмен

-4,32%

3.

90%

Каолиново

-4,33%

3.

90%

Мездра

-5,84%

3.

90%

Брезово

-5,91%

3.

90%

Криводол

-6,54%

3.

90%

Трекляно

-7,00%

3.

90%

Лозница

-7,39%

3.

90%

Белоградчик

-7,97%

3.

90%

Дулово

-8,58%

3.

90%

Борино

-8,92%

3.

90%

Струмяни

-9,67%

3.

90%

Баните

-10,92%

3.

90%

Бобовдол

-11,17%

3.

90%

Димово

-11,37%

3.

90%

Венец

-11,69%

3.

90%

Върбица

-11,98%

3.

90%

Ветрино

-12,17%

3.

90%

Мизия

-12,34%

3.

90%

Опака

-12,40%

3.

90%

Сухиндол

-14,57%

3.

90%

Неделино

-15,50%

3.

90%

Радомир

-15,68%

3.

90%

Борован

-16,34%

3.

90%

Алфатар

-20,81%

3.

90%

Мирково

-21,16%

3.

90%

Костенец

-21,79%

3.

90%

Хаджидимово

-23,27%

3.

90%

Бобошево

-27,87%

3.

90%

Перник

-28,93%

3.

90%

Средно за страната

24,16%

7507
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206

упълномощени представители по чл. 3, ал. 5.
Към протокола се прилагат документите от
заседанието.
(9) Оперативната деловодна работа по
подготовката и провеждането на заседанията, приемането на неприсъствени решения,
информирането за взетите решения, съхраняването и архивирането на документацията
се извършват от служба на Министерството
на вътрешните работи.“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При невъзможност на някой от членовете да участва в заседание на съвета той
се представлява от изрично упълномощен от
него представител от съответното министерство или ведомство.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Ч л. 5. (1) Меж д у ведомст вени я т съвет
заседава веднъж на 6 месеца при предварително определени от председателя му дата и
дневен ред. Заседанията се провеждат, ако
присъстват най-малко 2/3 от членовете на
съвета, включително изрично упълномощените представители по чл. 3, ал. 5.
(2) Междуведомственият съвет може да бъде
свикан на извънредно заседание по искане на
всеки от състава му.
(3) Междуведомственият съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване. При равенство на
гласовете председателят има решаващ глас.
(4) В случаите по чл. 3, ал. 5 титулярят
може да изпрати и писмено становище по
въпросите, включени в дневния ред. Председателят на съвета представя получените
писмени становища в заседанието.
(5) По изключение и в случаите на неотложност за вземане на решение съветът може
да приеме и неприсъствено решение чрез
протокол, подписан от всички членове. Ако
някой от членовете поиска мотивирано въпросът да се обсъди от съвета, той се включва в
дневния ред на следващото заседание.
(6) По въпросите, по които не е постигнато
съгласие и не е взето решение от Междуведомствения съвет, се произнася Министерският
съвет. Спорните въпроси се внасят за решаване
от министъра на вътрешните работи.
(7) Решени ята на Меж д у ведомствени я
съвет са задължителни за специализираните
служби на министерствата и ведомствата,
осъществяващи граничен контрол.
(8) За всяко заседание на Междуведомствения съвет се води протокол, който се подписва
от всички присъстващи членове и изрично

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

ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния
контрол, приет с Постановл ение № 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.,
бр. 78, 90 и 96 от 2005 г. и бр. 100 от 2009 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на
отпадъците
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
размерът на отчисленията по чл. 71е от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) и редът,
по който да се правят.
(2) Въвеждането на отчисленията за дейностите по изграждане на нови съоръжения
за третиране на битови отпадъци по ал. 1
има за цел:
1. да се намали количеството на депонираните отпадъци;
2. да се насърчи рециклирането и оползот
воряването на отпадъците;
3. да се натрупат средства в общините за
изграждане на инфраструктура за третиране
на отпадъците.
(3) Отчисленията, когато се правят от общини, са елемент от разходите по чл. 66, ал. 1,
т. 3 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 2. Постановлението се прилага за отпадъците, които се депонират на:
1. регионални и общински депа за неопасни отпадъци, отговарящи на изискванията
на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.; доп., бр. 87
от 2007 г.) и притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел ІІ от Закона за опазване на околната
среда, или разрешение, издадено по реда на
чл. 37 ЗУО;

С Т Р.
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2. съществуващи общински депа за неопасни
отпадъци, които функционират след 2009 г.,
до въвеждане в експлоатация на съответното
за общината регионално депо съгласно чл. 28,
ал. 4 ЗУО;
3. общински депа за инертни отпадъци,
когато отпадъците са от строителство и разрушаване на сгради.
Чл. 3. (1) Размерът на отчисленията за
всеки тон депониран отпадък на депата по
години е следният:
1. за депата по чл. 2, т. 1:
а) за 2011 г. – 3 лв./т;
б) за 2012 г. – 9 лв./т;
в) за 2013 г. – 15 лв./т;
г) за 2014 г. – 35 лв./т;
2. за депата по чл. 2, т. 3:
а) за 2011 г. – 0,50 лв./т;
б) за 2012 г. – 1,50 лв./т;
в) за 2013 г. – 15 лв./т;
г) за 2014 г. – 35 лв./т.
(2) За общинските депа по чл. 2, т. 2 размерът на отчисленията за всеки тон депониран
отпадък е в двоен размер на отчисленията по
ал. 1, т. 1 за съответната година.
(3) Размерът на отчисленията по ал. 1 за
периода 2015 – 2020 г. се определя не по-късно
от 1 юли 2014 г.
Чл. 4. (1) Отчисленията по чл. 1 се дължат
от общините и от всяко друго лице за всеки
тон депониран отпадък на депо по чл. 2.
(2) Отчисленията се превеждат по банкова бюджетна сметка на общината, на чиято
територия се предвижда изграждането или
е изградено регионално депо, или на друга
община, определена от общото събрание на
регионалното сдружение на общините по
чл. 19б ЗУО.
(3) Отчисленията се превеждат от общините
до 5-о число на месеца за предходния период
по чл. 6, ал. 1 и се отчитат като трансфери.
(4) Отчисленията, когато не се правят от
общини, се превеждат ежемесечно до 5-о
число на месеца за предходния месец и се
отчитат като:
1. приходи – когато се правят от лица,
които не са бюджетни предприятия;
2. трансфери – когато са преведени от други
бюджетни предприятия.
(5) При забавяне на преводите задълженото
лице по ал. 1 дължи законната лихва за всеки
просрочен ден, но не повече от 20 на сто от
дължимата сума.
Чл. 5. (1) Общината по чл. 4, ал. 2 превежда
събраните отчисления по банкова сметка за
чужди средства на съответната регионална
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира депото
или се предвижда изграждане на депо.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

(2) Община, която ползва самостоятелно
депото, превежда отчисленията за всеки тон
депониран отпадък по банковата сметка по
ал. 1.
(3) Преводите по ал. 1 и 2 се отчитат от
общините като друго финансиране.
(4) Сметката за чужди средства на РИОСВ се открива по общия ред, предвиден за
откриването на такава сметка. За целите на
събирането, съхраняването и отчитането на
средствата по тази сметка съответната община
предоставя на РИОСВ следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК), адрес по съдебна регистрация
на собственика;
2. лице за контакт, включително телефон,
факс и електронна поща;
3. адрес на площадката на депото;
4. номер на издаденото разрешение или
комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 ЗУО;
5. клас и наименование на депото съгласно издаденото разрешение или комплексно
разрешително по чл. 12, ал. 1 ЗУО.
Чл. 6. (1) Отчисленията се превеждат от
общината по чл. 5, ал. 1 и 2 най-малко веднъж
на 4 месеца или ежемесечно до 15-о число на
месеца за предходния период.
(2) Общината уведомява директора на
РИОСВ за избрания период за заплащане на
отчисленията.
(3) При забавяне на преводите по ал. 1 и 2 се
дължи законната лихва за всеки просрочен ден,
но не повече от 20 на сто от дължимата сума.
Чл. 7. Натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините чрез техните
бюджети за дейности по изграждане на нови
съоръжения за третиране на битови отпадъци,
осигуряващи изпълнение на изискванията на
ЗУО и на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Чл. 8. (1) Освобождаването на събраните
финансови средства от банковата сметка по
чл. 5 се извършва с писмено съгласие на
директора на РИОСВ, на чиято територия
се намира депото, след представяне от заявителя на:
1. заявление от община по чл. 4, ал. 2
или по чл. 5, ал. 2 до директора на РИОСВ
за размера на исканите средства от банковата сметка по чл. 5 и предназначението им
съгласно инвестиционния проект на новото
съоръжение по чл. 7;
2. решение по чл. 19г ЗУО за одобряване
изграждането на съоръжения за третиране
на отпадъците;
3. решение на общинския съвет за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците
в случаите, когато общините самостоятелно
третират отпадъците;
4. разрешение за строеж на съоръжението/
съоръженията по чл. 7;
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5. сключен договор за изпълнение на строителството на съоръжението/съоръженията,
одобрени за изграждане с решението на общото събрание на регионалните сдружения
за управление на отпадъците;
6. информация за общата сума, необходима
за изпълнение на инвестиционния проект, и
за отделните суми, които са необходими за
всяка от фазите му;
7. данни за банковата бюджетна сметка на
общината по чл. 4, ал. 2 или по чл. 5, ал. 2,
по която следва да се преведат финансовите
средства.
(2) В 10-дневен срок от постъпване на
информацията по ал. 1 директорът на съответната РИОСВ удовлетворява искането
или мотивирано отказва освобождаване на
средствата.
(3) Когато удовлетворява искането, органът по ал. 1 писмено определя сумата от
резервираните средства по сметката за чужди
средства на РИОСВ, която следва да се преведе по бюджета на общината.
(4) Компетентният орган по ал. 1 отказва
да удовлетвори искането по ал. 1, т. 1 при
неизпълнение на едно или повече от изискванията по ал. 1.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. При заварени регионални сдружения
и споразумения за управление на отпадъците
по смисъла на § 108 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за управление на
отпадъците (ДВ, бр. 41 от 2010 г.) общините
уреждат в рамките на сдружението/споразумението взаимоотношенията си във връзка с
отчисленията за депонираните отпадъци, като
до създаването на регионално сдружение по
реда на ЗУО имат право да определят община,
различна от посочената в чл. 4, ал. 2.
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§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 71е от Закона за управление на
отпадъците.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите и на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7578

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 104 на Министерския съвет от 2010 г. за
утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2010 – 2011 г. (обн., ДВ, бр. 42 от
2010 г.; изм., бр. 57 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Определя годишните такси за обучение на студентите – граждани на Република
Българи я, на дру га държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, приети в държавните висши училища преди учебната 2007 – 2008 г., съгласно
приложение № 39.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 2. Създава се приложение № 39 към
чл. 2, ал. 1:
„Приложение № 39
към чл. 2, ал. 1

Годишни такси за обучение на студентите, приети преди учебната 2007 – 2008 г.

(Лева)

№ по
ред

Наименование на професионалните направления съгласно
Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.

Редовно обучение

Задочно обучение

1

2

3

4

266

140

1.

Теория и управление на образованието
Педагогика
Педагогика на обучението по…
Икономика
Туризъм
Администрация и управление
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1
2.
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Филология
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4

327

166

354

180

393

200

473

240

433

220

353

176

История и археология
Философия
Религия и теология
Психология
Социология, антропология и наука за културата
Социални дейности
Политически науки
Обществени комуникации и информационни науки
Право
3.

Физически науки
Химически науки
Биологически науки
Науки за земята
Математика
Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Комуникационна и компютърна техника
Енергетика
Транспорт, корабоплаване и авиация
Материали и материалознание
Архитектура, строителство и геодезия
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Металургия
Химични технологии
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство
Горско стопанство

4.

Растениевъдство
Растителна защита
Животновъдство
Ветеринарна медицина

5.

Медицина
Дентална медицина
Фармация
Обществено здраве
Здравни грижи
Спорт

6.

Теория на изкуствата
Изобразително изкуство
Музикално и танцово изкуство
Театрално и филмово изкуство

7.

Национална сигурност

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. По-високият размер на вноската за
първия семестър, платен от студентите по
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение
в държавните висши училища за учебната
2010 – 2011 г. преди влизането в сила на
това постановление, се възстановява или се
прихваща от размера на вноската за втория
семестър до плащане на пълния размер на
годишната такса за обучение.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7579

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и
електронния подпис, приета с Постановление
№ 144 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 68 от 2002 г.; попр., бр. 69 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 66 и 71 от 2003 г., бр. 24 от
2005 г. и бр. 2 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) За издаване на индивидуална
лицензия за извършване на услуги, включени
в обхвата на универсалната пощенска услуга,
на територията на Република България или
на част от нея се събира първоначална такса
в зависимост от услугите, за които се издава
лицензията, както следва:
1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска
услуга – 3500 лв.;
2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска
услуга:
а) приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни пощенски пратки – кореспондентски пратки до 2 кг; малки
пакети до 2 кг; печатни произведения до 5 кг;
секограми до 7 кг, включително допълнителни услуги „обявена стойност“ и „препоръка“ – 2500 лв.;
б) приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни пощенски колети
до 20 кг, включително допълнителна услуга
„обявена стойност“ – 2500 лв.
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(2) За издаване на индивидуална лицензия
за извършване на пощенски парични преводи
на територията на Република България или
на част от нея се събира първоначална такса
в размер 2500 лв.
(3) За кон т роли ране изп ъ лнението на
лицензията по ал. 1 и 2 се събира годишна
такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи
от дейността – предмет на индивидуалната
лицензия.
(4) За контролиране изпълнението на индивидуалната лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга се събира годишна
такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи
от дейността – предмет на лицензията.
(5) За разглеждане на заявление за издаване на индивидуална лицензия по ал. 1 и 2
се събира такса в размер 350 лв.“
§ 2. Член 18а се изменя така:
„Чл. 18а. За прехвърляне на индивидуална
лицензия за извършване на услуги, включени
в обхвата на универсалната пощенска услуга,
и на услугата „пощенски парични преводи“ на
територията на Република България или на
част от нея се събира такса в размер 350 лв.“
§ 3. Член 18б се изменя така:
„Чл. 18б. (1) За изменение на индивидуална
лицензия за извършване на услуги, включени
в обхвата на универсалната пощенска услуга,
по искане на лицензирания оператор чрез
допълване на нова услуга се събира такса в
размер на първоначалната лицензионна такса
за съответната услуга.
(2) За изменение на идентификационните
данни в индивидуална лицензия се събира
такса в размер 30 лв.
(3) Във всички останали случаи за разглеждане и за изменение и/или допълнение
на индивидуална лицензи я по искане на
лицензирания оператор се събира такса в
размер 350 лв.“
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. За издаване на удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от Закона за пощенските услуги се събира такса
в размер 15 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 6. До 31 декември 2010 г. „Български
пощи“ – ЕАД, на основание § 115 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
пощенските услуги (ДВ, бр. 87 от 2009 г.) не
заплаща таксите по чл. 18.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7580
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и
32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 от 2007 г.; попр.,
бр. 21 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 26, 32 и 75
от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.
и бр. 18 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 30, ал. 1 се
правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думите „ремонтни работи“
се поставя запетая и се добавя „както и по
проекти и схеми за временно разполагане на
преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности“.
2. В т. 4 след думите „търговски и други“
се добавя „трайно“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от
държавата във връзка с увеличаването на
капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне от
републиканския бюджет за 2010 г. чрез бюджета на Министерството на финансите на
715 000 лв. за придобиване от държавата на
715 000 бр. акции от капитала на „Българска
фондова борса – София“ – АД, София, с номинална стойност 1 лв. всяка във връзка с
увеличаването на капитала на дружеството
по реда на чл. 195 от Търговския закон.
Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1
министърът на финансите да извърши необходимите корекции по централния бюджет и по
бюджета на Министерството на финансите за
2010 г. при условията и по реда на § 21, ал. 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
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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 финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7582

РЕШЕНИЕ № 658
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайсошисти, от находище „Габъра“, с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково, и ск лючен концесионен
договор на 12 юни 2009 г. с „Геоминмарк“ –
ЕООД, София
На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с
чл. 25, ал. 2, 3 и 5 от Закона за подземните
богатства, Решение № 270 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) и
мотивирано предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Геоминмарк“ – ЕООД,
София, да прехвърли на „Моллов – 07“ – ООД,
Ивайловград, изцяло правата и задълженията
по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайсошисти, от находище „Габъра“, с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково, без да се изменят условията
на предоставената концесия с Решение № 270
на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 35
от 2009 г.).
2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи
с двете страни допълнително споразумение
към концесионния договор за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия в срок един месец от
влизането в сила на решението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7508
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РЕШЕНИЕ № 659
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Горен
близнак 2“, разположено в землището на
с. Близнаци, община Аврен, област Варна,
на „Ескана“ – АД, Варна
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Горен
близнак 2“, разположено в землището на
с. Близнаци, община Аврен, област Варна,
на „Ескана“ – АД, Варна.
2. Определя концесионна площ в размер
68 474 кв. м, включваща площта на утвърдените запаси от находище „Горен близнак
2“ и необходимите площи за осъществяване
на дейността по концесията, при граници
на точките от № 1 до № 27 включително в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определ я по право за концесионер
„Ескана“ – А Д, Варна – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0170 от
19 януари 2005 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясъци;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
пясъци;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за предоставяне е до 8 месеца
от влизане в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
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документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1 да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Горен близнак 2“, разположено
в землището на с. Близнаци, община Аврен,
област Варна, по реда на Закона за опазване
на околната среда.
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6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване
на оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от
2007 г., както и изискванията за опазване на
културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма
за разработка на находище „Горен близнак
2“ – приложение към концесионния договор,
представена от „Ескана“ – АД, Варна;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлени
имоти, попадащи в концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
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8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
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9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
сумата в размер 2732 лв., определена на базата
на 6808 тона/шестмесечие пясъци и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство, съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Аврен по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Ескана“ – АД, Вар
на, в 3-месечен срок от влизането в сила на
решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионна площ
на находище „Горен близнак 2“ в координатна
система „1970 г.“
№

Y

X

1.

9638999.9

4672303.0

2.

9639103.1

4672330.0

3.

9639161.9

4672380.3

4.

9639173.6

4672378.5

5.

9639198.5

4672305.0

6.

9639220.9

4672304.5

7.

9639245.5

4672298.0

8.

9639276.7

4672295.5

9.

9639286.9

4672313.1

10.

9639285.2

4672325.5

11.

9639221.5

4672376.0

12.

9639207.5

4672417.3

13.

9639212.9

4672429.8

14.

9639228.6

4672438.2

15.

9639229.9

4672457.4

16.

9639243.7

4672485.0

17.

9639219.3

4672522.5

18.

9639215.4

4672547.5

19.

9639222.5

4672600.3

20.

9639199.1

4672608.9

21.

9639142.3

4672605.7

22.

9639125.0

4672619.2

23.

9639102.7

4672643.0

24.

9639072.5

4672661.2

25.

9639058.9

4672643.3

26.

9639022.9

4672620.0

27.

9638995.3

4672568.5
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РЕШЕНИЕ № 660
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Венелин“,
разположено в землището на с. Венелин,
община Долни чифлик, област Варна, на
„Ескана“ – АД, Варна
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Венелин“,
разположено в землището на с. Венелин,
община Долни чифлик, област Варн а, на
„Ескана“ – АД, Варна.
2. Определя концесионна площ в размер
113 116 кв. м, покриваща находище „Венелин“,
разположено в землището на с. Венелин,
община Долни чифлик, област Варна, както
и площите, необходими за осъществяване
на дейността по концесията, при граници
с координати на точките от № 1 до № 16
включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 15 години.
4. Определя пряко за концесионер „Ескана“ – АД – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0076 от 2 април 2003 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
пясъци;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
пясъци;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
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документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Венелин“, разположено в землището на с. Венелин, община Долни чифлик,
област Варна, издадено по реда на Закона за
опазване на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване
на оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от
2007 г.), както и изискванията за опазване на
културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Венелин“, разположено в землището на с. Венелин, община
Долни чифлик, област Варна – приложение
към концесионния договор, представена от
„Ескана“ – АД, Варна;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
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8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/15 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
4736 лв., определен на базата на 11 840 тона
пясъци и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Долни чифлик по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Ескана“ – АД, Вар
на, в 3-месечен срок от влизането в сила на
решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионна площ на находище „Венелин“,
разположено в землището на с. Венелин,
община Долни чифлик, област Варна, в координатна система „1970 г.“
№ на
точката

X

Y

1.

4667490,35

9622266,29

2.

4667415,20

9622057,50

3.

4667372,50

9621900,50

4.

4667205,50

9621875,10

5.

4667182,50

9621920,50

6.

4667092,50

9622119,50

7.

4667086,77

9622149,50

8.

4667187,77

9622210,52

9.

4667244,79

9622252,35

10.

4667215,38

9622337,99

11.

4667257,44

9622332,22

12.

4667298,95

9622330,44

13.

4667332,31

9622316,06

14.

4667341,28

9622298,26

15.

4667354,04

9622286,19

16.

4667489,92

9622272,27
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РЕШЕНИЕ № 661
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – трахити и трахитови туфи, от
находище „Каята“, разположено в землищата
на с. Вратица и с. Винарско, община Камено,
област Бургас, на „Трансстрой холдинг“ – АД,
Бургас
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, представляващи изключителна държавна собственост, от
находище „Каята“, разположено в землищата
на с. Вратица и с. Винарско, община Камено,
област Бургас.
2. Определя концесионна площ в размер
384 550 кв. м, която вк лючва площта на
утвърдените запаси на находище „Каята“ и
необходимите площи за осъществяване на
дейностите по концесията, при граници с
координати на точките от № 1 до № 4 включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Транс
строй холдинг“ – АД, Бургас – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0273
от 18 декември 2006 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива трахити и трахитови туфи
в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
трахити и трахитови туфи;
5.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработката;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
трахити и трахитови туфи;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите (въз основа
на оценка на въздействието върху околната
среда и оценка за съвместимост) цялостният работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
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5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 1;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.10. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей;
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5.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Каята“, с. Вратица и
с. Винарско, община Камено, област Бургас,
издадено по реда на Закона за опазване на
околната среда, и представяне на проектите
по т. 5.2.2.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на здравето на хората, околната
среда, водите, земеделските земи и горите,
защитените със закон територии и обекти, в
т. ч. чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства
съгласно Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитени зони, приета с Постановление
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№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Каята“ – приложение
към концесионния договор, представена от
„Трансстрой холдинг“ – АД, Бургас;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните ст концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да уведомява министъра на културата и министъра на регионалното развитие
и благоустройството по време на добива в
находището при установяване на находки,
които имат признаци на паметници на културата, и да спре временно работата в обхвата
на находките.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
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8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
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на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
6046 лв., определен на базата на 20 154 тона
трахити и трахитови туфи и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Камено по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Трансстрой холдинг“ – АД, Бургас, в 3-месечен срок от
влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионна площ
на находище „Каята“ в координатна система
„1970 г.“
Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 653 880,0

9 560 835,0

2.

4 653 990,0

9 561 480,0

3.

4 653 340,0

9 561 350,0

4.

4 653 110,0

9 560 895,0

7511

РЕШЕНИЕ № 662
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Рафаело“, разположено в землището на с. Киреево,
община Макреш, област Видин, на „Киряевска
вар“ – ООД, с. Киреево, област Видин
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Рафаело“, разположено в землището на с.
Киреево, община Макреш, област Видин, на
„Киряевска вар“ – ООД, с. Киреево, област
Видин, индивидуализирано с координати на
точките от № 1 до № 8 включително в координатна система „1970 г.“.
2. Определя концесионна площ в размер
168 113 кв. м, включваща площта на утвърдените запаси от находище „Рафаело“ и необходимите площи за осъществяване на дейността
по концесията, при граници с координати
на точките от № 1 до № 12 включително в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Киряевска вар“ – ООД, с. Киреево, област Видин – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0406 от 18 юни 2009 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
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5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
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5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на находището
по т. 1. В случаите по предходното изречение
концесионерът няма право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да спазва действащото законодателство;
6.2.2. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на здравето на хората, околната
среда, водите, земеделските земи и горите,
защитените със закон територии и обекти,
в т.ч. чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства
съгласно Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитени зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), както
и изискванията за опазване на културните
и историческите паметници, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.3. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Рафаело“ – приложение към концесионния договор, представена от „Киряевска вар“ – ООД, с. Киреево,
област Видин;
6.2.7. да спазва у казани ята, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.8. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
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6.2.9. да изпълнява съгласуваните от концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.10. да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра
на околната среда и водите и/или министъра
на културата в 7-дневен срок при откриване
на уникални минерални образувания или движими културни ценности по време на добива
от находището и да спре временно работата
в техния обхват.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
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8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
12 145 лв., определен на базата на 40 484 тона/
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шестмесечие варовици и предвидената стойност за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.5, се внася в приход на
община Макреш по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Киряевска вар“ – ООД,
с. Киреево, област Видин, в 3-месечен срок
от влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Рафаело“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Х (север), м

Координати
Y (изток), м

1

2

3

1.

4765729.8

8431467.1

2.

4765811.4

8431552.0

3.

4765789.6

8431616.1

4.

4765698.4

8431786.9

5.

4765537.8

8431904.4

6.

4765301.2

8431993.2

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

1
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3

7.

4765301.2

8432174.4

8.

4765126.8

8432174.4

9.

4765126.8

8431942.1

10.

4765281.1

8431836.9

11.

4765437.1

8431721.9

12.
7512

4765584.6

8431588.6

РЕШЕНИЕ № 680
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за изменение на Решение № 899 на Министерския съвет от 2009 г. за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – ска лнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Воденицата – 4“,
разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково (ДВ, бр. 94
от 2009 г.), на „Пътстройинженеринг“ – АД,
Кърджали
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Точки 9.4 и 9.5 се изменят така:
„9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство, използвано за
краен продукт плочи цепени, съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по т. 9.3,
не може да бъде по-ниско от 10 лв./куб. м,
а за останалата част от добитото подземно
богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката не може да бъде по-ниско от
0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират
ежегодно с процента на увеличение на цените
на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова
статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 1800 лв.,
определен на базата на 180 куб. м плочи цепени
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2,
буква „в“ от методиката, при утвърден рандеман на плочи цепени 25 кв. м от 1 куб. м.“
2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе
преговори и да сключи концесионния договор
с „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали, в
едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7583
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РЕШЕНИЕ № 681
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Козирог“, разположено в землищата на с. Кози рог,
община Габрово, и с. Янтра, община Дряново,
област Габрово, на „Пътстрой – Габрово“ – АД,
Габрово
На основание чл. § 4, ал. 1 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите (отм.) и
мотивирано предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Козирог“, разположено в землищата
на с. Кози рог, община Габрово, и с. Янтра,
община Дряново, област Габрово, на „Пътстрой – Габрово“ – АД, Габрово.
2. Определя концесионна площ в размер
343 504 кв. м, включваща площта на утвърдените запаси от находище „Козирог“ и определена с координати на граничните точки от
№ 1 до № 11 включително, съгласно схема на
концесионната площ и списък на координатите на крайните точки в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Пътстрой – Габрово“ – АД, Габрово.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за 2010 г. срокът
за представяне е 8 месеца от подписването
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
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документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
и условията по концесията по това решение;
условията и сроковете за упражняване на
правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да не ограничава концесионера да
осъществява правата си по концесията освен
в случаите, уредени в нормативен акт и в
концесионния договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
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лица да добиват и да се ползват от подземните
богатства в границите на находището по т. 1
без право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на здравето на хората, околната
среда, водите, земеделските земи и горите,
защитените със закон територии и обекти,
в т.ч. чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива на подземни богатства
съгласно Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитени зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията за
опазване на културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.5. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2;
6.2.6. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.2.7. да изпълнява съгласуваните с концедента и с министъра на околната среда и
водите цялостен работен проект и годишни
работни проекти;
6.2.8. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Концесионният договор влиза в сила от
22 февруари 2000 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията е
в размер 5447 лв. и се представя на концедента
в 30-дневен срок от датата на сключване на
концесионния договор;
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8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното възнаграждение за
предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от стойността на необходимите
парични средства, предвидени за опазване на
околната среда и за рекултивация в проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първите 10 години от срока на
концесията гаранцията по т. 8.2 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.4. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане (възнаграждение), както следва:
9.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера в срок до
30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
9.2. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период;
9.3. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.4. Концесионното плащане за единица
добито количество варовици, определено съобразно Методиката за определяне на конкрет-
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ния размер на концесионното възнаграждение
за добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за
добив на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) – чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“, не може да бъде по-ниско от
0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация от Националния
статистически институт при базова информация на цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всяко шестмесечие от
срока на концесията не може да бъде по-нисък
от 6379 лв. – сумата, определена на базата на
30 на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията – 21 262,5 тона/шестмесечие и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
10. Концесионното плащане се дължи от
концесионера, както следва:
10.1. В срок, определен в концесионния
договор – еднократна сума от сбора на дължимите плащания заедно със законната лихва
върху тях, за всеки отчетен период по реда
на т. 9.3, за който концесионерът не докаже
плащането на кариерна такса по Закона за
местните данъци и такси за периода от влизането в сила на концесионния договор до
датата на подписването му.
10.2. До 30-о число на месеца, следващ
съответния период – за периодите след подписването на концесионния договор.
10.3. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.5, се внася в приход на
община Габрово по ред, определен в концесионния договор.
11. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
12. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
12.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
12.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
13. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътстрой – Габрово“ – АД, Габрово, в 3-месечен срок от влизането в сила на решението.
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13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Козирог“
Координатна система „1970 г.“
№

X(m)

Y(m)

1.

4672414.5

8667695.0

2.

4672447.0

8667790.0

3.

4672489.3

8667879.2

4.

4672513.4

8667977.8

5.

4672546.5

8668072.1

6.

4672593.7

8668266.1

7.

4672606.5

8668368.0

8.

4672166.1

8668523.9

9.

4672142.0

8668426.7

10.

4672081.2

8668236.5

11.
7584

4671942.6

8667862.5

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
КОНВЕНЦИЯ № 177
относно надомния труд, 1996 г., приета на
83-ата сесия на Международната конференция
на труда на 20 юни 1996 г., Женева
(Ратифицирана със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 14 май 2009 г. – ДВ,
бр. 39 от 2009 г. В сила от 17 юли 2010 г.)
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния
съвет на Международното бюро на труда на
4 юни 1996 г. на своята осемдесет и трета сесия,
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като напомни, че много международни
трудови конвенции и препоръки, които съдържат общоприложимите норми, отнасящи
се до условията на труд, са приложими за
надомните работници,
като отбеляза, че специфичните условия,
характерни за надомния труд, правят желателно да се подобрява прилагането на тези
конвенции и препоръки спрямо надомните
работници и да се допълват с норми, които
отчитат специфичните характеристики на
надомния труд,
като реши да приеме някои предложения
във връзка с надомния труд, въпрос, включен като четвърта точка от дневния ред на
сесията, и
като определи, че тези предложения ще
вземат формата на международна конвенция,
приема на двадесетия ден от месец юни
хиляда деветстотин деветдесет и шеста година следната конвенция, която може да бъде
определена като Конвенция за надомния
труд, 1996 г.:
Член 1
За целите на тази конвенция:
а) определението „надомен труд“ означава работа, извършвана от лице, което ще се
нарича надомен работник:
– в неговия/нейния дом или в друго помещение по негов/неин избор, което не е
работно място на работодателя;
– срещу възнаграждение;
– чийто резултат е продукт или услуга,
определени от работодателя, независимо от
това, кой осигурява оборудването, материалите
или другите използвани средства, освен ако
това лице е до такава степен самостоятелно
или икономически независимо, за да се счита
за независим работник според вътрешните
закони, наредби или съдебни решения;
б) лица със статут на служители не се
считат за надомни работници по смисъла
на тази конвенция само поради това, че от
време на време (случайно) извършват своята
работа като служители вкъщи, а не на тяхното
обичайно работно място;
в) определението „работодател“ означава
физическо или юридическо лице, което пряко
или чрез посредник, в зависимост от това, дали
посредници са предвидени по националното
законодателство, предоставя надомна работа
в изпълнение на своята дейност.
Член 2
Тази конвенция се отнася за всички лица,
извършващи надомен труд по смисъла на
член 1.
Член 3
Всяка държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, трябва да приеме,
прилага и периодично преразглежда нацио-
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налната политика по надомния труд, насочена
към подобряване положението на надомните
работници, след консултации с представителните организации на работодателите и
работниците, а където съществуват – и със
с ъ о т ве т н и т е орга н иза ц и и на на дом н и т е
работници и тези на работодателите на надомните работници.
Член 4
1. Националната политика по надомния
труд трябва да насърчава, доколкото е възможно, еднаквото третиране на надомните
работници и другите наети работници, като се
отчитат специфичният характер на надомния
труд и където е подходящо, условията, приложими към същия или подобен вид работа,
извършвана в предприятието.
2. Еднаквото третиране трябва да се насърчава, по-специално по отношение на:
а) правото на надомните работници да
създават или да се присъединяват към организации по техен избор и да участват в
дейности на такива организации;
б) защитата срещу дискриминацията в
областта на заетостта и професиите;
в) защитата в областта на безопасните и
здравословните условия на труд;
г) възнаграждението;
д) задължителното социално осигуряване;
е) достъпа до обучение;
ж) минималната възраст за допускане до
заетост или работа;
з) защитата при майчинство.
Член 5
Националната политика по надомния труд
следва да се прилага посредством законите
и подзаконовите актове, колективните споразумения, арбитражните решения или по
друг подходящ начин, който съответства на
националната практика.
Член 6
Следва да се вземат подходящи мерки трудовата статистика да включва, до възможната
степен, и надомния труд.
Член 7
Националните закони и подзаконовите
актове по безопасните и здравословните условия на труд трябва да се прилагат и към
надомния труд, като се отчита специфичният
характер, и да създават условия, при които
определени видове работа и използването на
определени вещества могат да бъдат забранени
при надомния труд поради причини, свързани
с безопасността и здравето.
Член 8
Когато се разрешава използването на посредници при надомния труд, съответните
отговорности на работодателите и посред
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ниците следва да се определят от законите
и подзаконовите нормативни актове или от
съдебните решения в съответствие с националната практика.
Член 9
1. Системата за инспекция следва да гарантира съответствието на националните закони
и практика, отнасящи се до надомния труд.
2. Следва да се предвидят и ефективно
прилагат адекватни мерки, вк лючително,
където е подходящо, и санкции в случай на
нарушение на тези закони и други актове.
Член 10
Тази конвенция не засяга по-благоприятните разпоредби, които се прилагат към
надомните работници по силата на други
международни трудови конвенции.
Член 11
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на Генералния
директор на Международно бюро по труда за
регистриране.
Член 12
1. Тази конвенция ще обвързва само онези
държави – членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са
били регистрирани от Генералния директор
на Международното бюро по труда.
2. Тя ще влезе в сила 12 месеца след датата, на която ратификациите на две държави
членки са били регистрирани от Генералния
директор.
3. Следователно тази конвенция трябва да
влезе в сила за всяка държава членка 12 месеца
след датата, на която нейната ратификация е
била регистрирана.
Член 13
1. Държава членка, която е ратифицирала
тази конвенция, може да я денонсира след
изтичане на десет години от датата, на която
конвенцията за първи път влиза в сила, чрез
съобщение до Генералния директор на Международното бюро по труда за регистрация.
Такова денонсиране няма да има действие
до една година след датата, на която то е
регистрирано.
2. Всяка държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, но не упражни в
рамките на годината, следваща изтичането на
гореспоменатия десетгодишен период, правото
на денонсиране, дадено с този член, ще бъде
обвързана за нов период от десет години, а
след това може да денонсира тази конвенция
след изтичане на всеки период от десет години
при условията, предвидени в този член.
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Член 14
1. Генералният директор на Меж ду народното бюро по труда трябва да уведомява
всички държави – членки на Международната организация на труда, за регистрацията
на всички ратификации и денонсирания, за
които са съобщили членовете на Организацията.
2. При уведомяване на държавите – членки
на Организацията, за регистрацията на втората
ратификация Генералният директор следва да
обърне внимание на държавите – членки на
Организацията, за датата, на която конвенцията ще влезе в сила.
Член 15
Генералният директор на Международното
бюро по труда трябва да изпрати на Генералния
секретар на Организацията на обединените
нации за регистрация в съответствие с член
102 от Устава на ООН подробна информация
за всички ратификации и актове на денонсиране, регистрирани от Генералния директор,
съгласно разпоредбите на предходните членове.
Член 16
По всяко време, когато се счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро по труда следва да представя на Генералната конференция доклад за
действието на тази конвенция и да разглежда
необходимостта от включване в дневния ред
на Конференцията на въпроса за нейното
ревизиране изцяло или отчасти.
Член 17
1. Ако Конференцията приеме нова конвенция, ревизираща тази конвенция изцяло
или отчасти, освен ако новата конвенция
предвижда друго, следва:
а) ратификацията от държава членка на
новата ревизираща конвенция по право (ipso
jure) да включва незабавно денонсиране на
тази конвенция независимо от разпоредбите
на горния член 13, ако и когато новата ревизираща конвенция влезе в сила;
б) от датата, когато новата ревизираща
конвенция влезе в сила, тази конвенция да
престане да бъде открита за ратификация от
страна на държавите членки.
2. Тази конвенция във всички случаи трябва
да остане в сила в нейната настояща форма и
съдържание за онези държави членки, които
са я ратифицирали, но не са ратифицирали
ревизиращата конвенция.
Член 18
Английският и френският текст на тази
конвенция имат еднаква сила.
7431
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за отпускане на безвъзмездно финансиране
от Фонда за институционално развитие в
подкрепа на институционалната реформа в
горския сектор за изпълнение на проект IDF
№ TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, сключено на
31 май 2010 г. чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 21 юли 2010 г. – ДВ,
бр. 59 от 2010 г. В сила от 4 август 2010 г.)
Световна банка
МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ

Ул. „H“
№ 1818 С.З.
Вашингтон,
окр. „Колумбия“ 20433
САЩ

(202) 477-1234
Телеграфен адрес:
INTBAFRAD
Телеграфен адрес:
INDEVAS

До
31 май, 2010 г.
Негово Превъзходителство
Мирослав Найденов
Министър на земеделието и храните
Министерство на земеделието и храните
София, България
Ваше Превъзходителство,
Относно: България – безвъзмездно финансиране от IDF по Проекта в подкрепа на
институционалната реформа в горския сектор
Безвъзмездно финансиране от IDF No. TF096228
В о т г овор на иск а не т о за фи на нсова
помощ, отправено от името на Република
България („Получател“), имам удоволствието да Ви съобщя, че Международната банка
за възстановяване и развитие („Световната
банка“), предлага да отпусне на Получателя
безвъзмездно финансиране на стойност не
повече от четиристотин и тридесет хиляди
щатски долара („Безвъзмездно финансиране“) по условията, изложени или посочени в
настоящото писмо за споразумение („Споразумението“), което включва Приложение, за
да помогнем за финансирането на проекта,
описан в Приложението („Проекта“).
Получателят заявява, чрез потвърждение
на споразумението по-долу, че е упълномощен
да сключи това споразумение и да изпълни
Проекта в съответствие с условията, изложени
или посочени в това споразумение.
Моля, потвърдете съгласието на Получателя с горното чрез подписване и поставяне
на дата на приложеното копие на това споразумение от упълномощен представител на
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Получателя и връщането му на Световната
банка. При получаване от Световната банка
на това подписано копие това споразумение
влиза в сила на датата, на която Световната
банка получи уведомление за приключване на
процедури за вътрешно одобрение по законите
на Получателя; при условие обаче, че предложението за това споразумение ще се счита за
оттеглено, ако Световната банка не получи
подписаното копие на това споразумение в
срок от 90 дни след датата на подписването
на това споразумение от Световната банка,
освен ако Световната банка не посочи покъсна дата за тази цел.
Искрено ваш,
МЕЖДУРНАРОДНА БАНК А ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
от Флориан Фихтл,
Постоянен представител
ПОТВЪРЖДАВАМ:
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
От:
Д-р Мирослав Найденов,
Длъжност: Министър
Дата:
31 май 2010 г.
Приложения:
(1) Стандартни условия за безвъзмездни
финансирания от Световната банка от различни фондове от 1 юли 2008 г.
(2) Писмо за разплащанията от 23 април
2010 г. заедно с Указания за разплащания по
проекти на Световната банка от 1 май 2006 г.
(3) „Указания за предотвратяване и борба с
измами и корупция по проекти, финансирани
със заеми от МБВР и кредити и безвъзмездни
помощи от МАР“ от 15 октомври 2006 г.
(4) „Указания за възлагане на поръчки“
означава „Указанията за възлагане на поръчки по заеми от МБВР и кредити от МАР“,
публикувани от Банката през м. май 2004 г.
и редактирани през м. октомври 2006 г.
(5) „Указания за избор и наемане на Консултанти от Заемополучатели на Световната
банка“, публикувани от Банката през м. май
2004 г. и редактирани през м. октомври 2006 г.
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ IDF
№. TF-096228
ПРИЛОЖЕНИЕ
Член I
Стандартни условия; Дефиниции
1.01. Стандартни условия. Стандартните
условия за безвъзмездно финансиране от Световната банка от различни фондове от 1 юли
2008 г. („Стандартни условия“) съставляват
неразделна част от това споразумение.
1.02. Дефиниции. Освен ако контекстът не
изисква друго, термините с главни букви в
това Споразумение имат значението, дадено
им в Стандартните условия или в това Споразумение.

ВЕСТНИК
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Член IІ
Изпълнение на проекта
2.01. Цели на проекта и описание. Целта на
Проекта е да предостави конкретна техническа подкрепа на Изпълнителната агенция за
горите на Получателя към Министерството на
земеделието и храните (Агенцията) с цел да:
(i) завърши провеждащата се институционална
реорганизация; (ii) обучи основния персонал
за подобряване на управлението на горите в
страната; и (iii) да подобри предоставянето
на услуги. Проектът включва следните части:
Част 1: Разработване на обща визия и
методи да повишаване на осведомеността
Предоставяне на консултантски услуги, стоки и обучение за подпомагане на Агенцията за
развиване и разпространяване на обща визия
за горския сектор посредством: (i) участие на
заинтересованите страни, медийни продукти
и семинари и (ii) наблюдение и оценка на
процеса на реформа и секторната дейност.
Част 2: Техническа подкрепа за процеса
на институционална реформа
Предоставяне на консултантски услуги,
стоки и обучение в подкрепа на Получателя
и Агенцията с надграждане на регулаторния
и институционален режим за горския сектор
чрез: (i) икономически анализ на институционалните предложения и (ii) осигуряване
на преглед от международен правен експерт
на проектозакона за Горите и предлаганите
законодателни промени и модели на институционални структури.
Част 3: Изграждане на капацитет и обучение
Осигуряване на техническа помощ и обучение за подпомагане на Агенцията за развиване
и реализация на модули за обучение на основния персонал, отговорен за изпълнението на
новия Закон за горите и горските институции.
2.02. Принципно изпълнение на проекта.
Получателят декларира своя ангажимент към
целите на Проекта. За тази цел Получателят
трябва да изпълни Проекта чрез Агенцията („Звеното за изпълнение на Проекта“) в
съответствие с разпоредбите на член II на
Стандартните условия; настоящият член ІІ и
(в) „Указания за предотвратяване и борба с
измами и корупция по проекти, финансирани
със заеми от МБВР и кредити и безвъзмездни
помощи от МАР“, от 15 октомври, 2006 г.
2.03. Институционална и друга уредба. Изпълнението ще бъде проведено от посочения
персонал на Агенцията с посочен счетоводител,
който ще бъде обучен по финансово управление на системите на Банката, и специалист
по възлагане на поръчки, който също ще
бъде обучен по процедурите за снабдяване на
Банката. Агенцията ще предостави: (i) адекватни разходи за гореспоменатото обучение;
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(ii) подходящо офис пространство и комуникации; (iii) основен насрещен персонал, и (iv)
местен транспорт.
2.04. Наблюдение, отчитане и оценка на
проекта. (a) Получателят се задължава да
наблюдава и оценява напредъка по Проекта и
да изготвя отчети за Проекта в съответствие
с разпоредбите на Раздел 2.06 от Стандартните условия и въз основа на показателите,
посочени по-долу в точка (б) на този Раздел.
Всеки отчет по Проекта обхваща период от
едно календарно полугодие и се предоставя
на Банката не по-късно от един месец след
края на периода, за който се отнася отчетът.
(б) Показателите за изпълнение, упоменати
в точка (a) по-горе, включват: (i) Нови институционални структури, подбрани въз основа
на предоставените анализ и информация и
започнала реализация на новите структури;
(ii) обучение (включително 20 служители,
обу чени за обу чители, и 10 0 сл у ж ители,
обучени в новите роли и отговорности на
новите институции) и модули за обучение и
разработени материали; и (iii) разработване
на нови структури и приемане на протокол
за предоставяне на услуги на частните горовладелци, дърводобивната промишленост и
управлението на Природните паркове.
(в) Получателят се задължава да изготви
Доклад за приключване на изпълнението
в съответствие с разпоредбите на Раздел
2.06 на Стандартните условия. Докладът за
приключване на изпълнението следва да се
предостави на Световната банка не по-късно
от шест месеца след датата на приключване.
За да подпомогне Получателя в изготвянето
на Доклада за приключване на изпълнението,
Получателят използва консултанти в съответствие с разпоредбите на Раздел 2.06 на това
споразумение.
2.05. Финансово управление. (а) Получателят се задължава да осигури поддръжка на
системата за финансово управление в съответствие с разпоредбите на Раздел 2.07 на
Стандартните условия.
(б) Получателят се задължава да осигури
изготвянето на меж динните неодитирани
финансови отчети за Проекта и предоставянето им на Световната банка не по-късно
от четиридесет и пет дни след края на всяко
календарно полугодие, за което се отнасят, в
удовлетворителни за Световната банка форма
и съдържание.
(в) Получателят осигурява одит на Финансовите отчети в съответствие с разпоредбите
на Раздел 2.07 (б) от Стандартните условия.
Ревизията на финансовите отчети следва да
обхваща срока на безвъзмездното финансиране. Ревизираните финансови отчети за
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всеки такъв период ще бъдат предоставяни на
Световната банка не по-късно от шест месеца
след датата на приключване.
2.06. Възлагане на поръчки
(a) Общи положения. Всички стоки и услуги, необходими за Проекта и които ще се
финансират от постъпленията на безвъзмездното финансиране, се доставят в съответствие
с изискванията, изложени или упоменати във:
(i) Раздел 1 от Указанията: Възлагане на поръчки по заеми от МБВР
и кредити от МАР, публикувани
от Световната банка през м. май
2004 г. и редактирани през м. октомври 2006 г. („Указания за възлагане на поръчки“), в случай, че
се отнася до стоки;
(ii) Раздели I и IV от „Указанията за
избор и наемане на Консултанти от
Заемополучателите на Световната
банка“, публикувани от Световната банка през м. май 2004 г. и
редактирани през октомври 2006 г.
(„Указания за консултанти“), в случай, че се отнася до консултантски
услуги; и
(iii) Разпоредбите на този Раздел според
подробното им разписване в Плана
за възлагане на поръчки, изготвен
и а к т уа л изи ра н период и ч но о т
Получателя за Проекта, в съответствие с точка 1.16 от Указанията
за възлагане на поръчки и точка
1.24 от Указанията за консултанти
(„План за възлагане на поръчки“).
(б) Определения. Термините, изписани с
главни букви, използвани в следните точки
на този Раздел за описване на конкретни
методи за снабдяване или методи за преглед
от Световната банка по конкретни договори,
се отнасят до съответните методи, описани
в Указанията за възлагане на поръчки, или
Указанията за консултанти, според случая.
(в) Конкретни методи за снабдяване със
стоки
Стоките следва да се доставят по договори, възложени въз основа на Пазаруване, за
договори, равняващи се на или по-малко от
100,000 щ.д.
(г) Конкретни методи за възлагане на
консултантски услуги
(i) Освен ако не е предвидено друго в
точка (ii) по-долу, консултантските
услуги се доставят по договори,
възлагани на база избор Качество – Цена.
(ii) Следните методи може да се използват за доставка на консултантски
услуги за онези задачи, за които
Световната банка се съгласява, че
отговарят на изискванията, изло-
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жени в Указанията за използване
на Консултанти: (а) Избор на база
най-ниска цена (ННЦ) (LCS); (б)
Избор на база квалификация на
консултантите (КК)(CQS); (в) Избор
от единствен източник (ЕИ) и (г)
Избор на индивидуални консултанти.
(д) Банков преглед на решенията за възлагане на поръчки. Освен ако Световната
банка не реши друго чрез уведомление до
Получателя, следните договори ще подлежат
на Предварителен преглед от Световната
банка: (a) първият възложен договор по всеки
един метод за възлагане на поръчки; (б) всеки
договор за консултантски услуги, предоставени от фирма, чиято стойност се оценява на
равностойността на $ 100,000 или повече; (в)
всеки договор с индивидуални консултанти,
оценен на стойност повече от 30,000 щ.д.; (г)
всеки договор по методите Единствен източник и Единичен източник; (e) всички Задания
за консултантски услуги. Всички останали
договори подлежат на последващ преглед от
Световната банка.
Член IІI
Теглене на средства
3.01. Допустими разходи. Получателят може
да тегли постъпления от безвъзмездното финансиране в съответствие с разпоредбите на
(a) Член III от Стандартните условия, (б) този
Раздел, и (в) допълнителни инструкции, които
Световната банка може да посочи с уведомление до Получателя (включително „Указания за
разплащания за проекти на Световната банка“
от м. май 2006 г., редактирани периодично от
Световната банка и щом станат приложими
към това споразумение, в съответствие с тези
инструкции) за финансиране на допустимите
разходи, както са посочени в следващата таблица. В таблицата са посочени категориите
„Допустими разходи“, които могат да бъдат
финансирани със средства от безвъзмездното
финансиране („Категорията“), разпределените
суми от безвъзмездното финансиране по всяка
категория и процентът на разходите, с които
могат да се финансират допустимите разходи
по всяка категория.
Категория

Определена
сума от Безвъзмездното
финансиране
(изразена в
щ.д.)

Процент от
Разходите,
подлежащи
на финансиране
(вкл. данъци)

1

2

3

(1) Стоки и консултантски услуги, включително
обучение.

430,000

100%
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430,000

За целите на тази клауза терминът „обучение“ означава разходите, понесени във връзка
с дейностите за обучение, свързани с изграждане на капацитет на агенцията, включително
закупуване и публикация на материали, наем
за помощни средства, такси за курсове и пътни
и режийни на обучаваните.
3.02. Условия за теглене. За целите на
Проекта Получателят ще открие със съдействието на Министерството на финансите на
Получателя и ще поддържа в щ. д. Целева
сметка в Българската народна банка по условия, удовлетворителни за Световната банка, включително подходяща защита против
прихващане, отнемане или запор.
Независимо от разпоредбите на Раздел 3.01
в това споразумение няма да се предприема
теглене за плащания, направени преди датата на подписване на това споразумение от
Получателя.
3.03. Срок за теглене. Датата на приключване, упомената в Раздел 3.06 (в) на Стандартните условия, е три години след датата, на
която Световната банка получи уведомление
за завършване на вътрешните процедури по
споразумението от Получателя.
Член IV
Представител на Получателя. Адреси
4.01. Представител на Получателя. Представителят на получателя, упоменат в Раздел
7.02 на Стандартните условия, е Министърът
на земеделието и храните.
4.02. Адрес на Получателя: А дресът на
Получателя, посочен в Раздел 7.01 на Стандартните условия, е:
Министерство на земеделието и храните
бул. Христо Ботев № 55
София, България
Тел: (+359) (2) 985 11 201
Факс: (+359 (2)
981 91 73
4.03. Адрес на Световната банка. Адресът
на Световната банка, упоменат в Раздел 7.01
на Стандартните условия, е:
Международна банка за възстановяване и
развитие
1818 H Street, N.W.
Вашингтон, О.К.: 20433
Съединени Американски Щати
Телеграф:
Телекс:
Факс:
INTBAFRAD 248423 (MCI) или (202) 477-6391
Вашингтон, 64145(MCI)
О.К.:
7505
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол
върху фуражите (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.;
изм., бр. 64 и 82 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 думата „необходими“ се
заличава, а думите „в съответствие с изискванията по“ се заменят със „съгласно“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „приложението“ се заменя с „приложение II, глава I от Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ L 191, 28.5.2004 г., Регламент
(ЕО) № 882/2004)“.
2. В т. 2 думите „своята област на правоспособност“ се заменят с „областта на
компетентността им“.
3. Точка 4 се отменя.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 думите „секция „Храни
за животни“ се заменят със „секция „Хранене
на животните“, а думите „Регламент 178/2002“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно без
опасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г.)“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Официален контрол върху внос на
фуражи от трети страни се извършва в съответствие с изискванията на глава V „Официален контрол върху въвеждането на фуражи
и храни от трети страни“ на Регламент (ЕО)
№ 882/2004 и Регламент (ЕО) № 669/2009 на
Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
засиления официален контрол върху вноса
на някои фуражи и храни от неживотински
произход и за изменение на Решение 2006/504/
ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г.).“
2. В ал. 3 думите „дейности при“ се заменят с „етапи от“, думата „дистрибуцията“ се
заменя с „разпространението“, а след думите
„глава пета от ЗФ“ се добавя „и Регламент
(ЕО) № 882/2004“.
§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националната ветеринарномедицинска служба упражнява контрол при внос на
фуражи от трети страни.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) При вземане и изследване на пробите
се спазват изискванията на Регламент (ЕО)
№ 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г.
за определяне на методите за вземане на проби
и анализ за целите на официалния контрол на
фуражите (ОВ, L 54 от 26.02.2009 (Регламент
(ЕО) № 152/2009).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Проверката по ал. 1 се извършва при
съмнение в идентичността на внасяните фуражи с придружаващите ги документи или
при съмнение, че те не съответстват на изискванията, определени в Общностното право
или националното законодателство.“
3. В ал. 5 думите „компетентните органи“
се заменят с „компетентният орган“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Официалният ветеринарен лекар
поставя под временна забрана пратка фураж
с произход от трета страна, когато:
1. пратката не е представена за официален
контрол;
2. не са изпълнени изискванията на чл. 19
и 19а;
3. има съмнение, че фуражът не съответства
на изискванията, посочени в Общностното
право или националното законодателство;
4. има съмнение, че фуражът не е добре
идентифициран;
5. видимо липсва съответствие меж ду
действителното състояние на пратката и гаранциите, дадени в придружаващи пратката
документи;
6. има съмнение за действителното местоназначение на пратката.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 инспекторът на Граничния инспекционен ветеринарен
пункт (ГИВП) взема проба/и за лабораторен
анализ.
(3) Официалният ветеринарен лекар изслушва обяснението на вносителя или лицето,
отговорно за пратката, и издава предписание
пратката фуражи да бъде приведена в съответствие с изискванията, като поставя срок
за отстраняване на несъответствието.
(4) В случай на отстраняване на несъответствията пратката по ал. 1 се разрешава
за пускане на пазара, като се подлага на
наблюдение или надзор.
(5) В случай на неотстраняване на несъответствията ветеринарният лекар по ал. 1
предприема мерките по чл. 32, ал. 2 ЗФ и
съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.“
§ 8. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Фуражи се унищожават при
спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като за унищожаването
им се съставя протокол, копие от който се
представя в РВМС.
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(2) Разходите за предприемане на мерките
по чл. 13, ал. 2 и 5 са за сметка на собственика на фуража.“
§ 9. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Внос на фу ра ж и от т рет и
страни се допуска, когато производителят в
третата страна има представител, установен
на територията на Общността, съответно – на
територията на Република България.
(2) Представител по ал. 1 може да бъде
физическо или юридическо лице, което:
1. е вписано в списъка на представителите
на производители на фуражи от трети страни;
2. е регистрирано и/или одобрено по реда
на Закона за фуражите и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Представителите по ал. 2 се вписват в
регистър/списък съгласно част 1 и част 2 на
приложение № 2.
(4) Списъкът на предприятията от трети
страни, получили регистрация и/или одобрение, и техните представляващи български
предприятия е публичен и се публикува в
официа лни я сайт на Министерството на
земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба.“
§ 10. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Внос, съхранение и предлагане на пазара на пратки фуражи, посочени в
глави 1 и 2 от приложение IV на Регламент
(ЕО) № 183/2005, могат да извършват лица,
получили одобрение в съответствие с чл. 10
на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Внос, съхранение и предлагане на пазара
на пратки животински протеини, предназначени за храна на животни, се извършва от
лица, получили одобрение в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г.
за установяване на здравни правила относно
странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 273,
10.10.2002 г.), при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция,
контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L
147, 31.05.2001 г.).
(3) Производство и търговия с медикаментозни фуражи могат да извършват лица,
получили одобрение в съответствие с Наредба
№ 20 от 2005 г. за условията за производство,
съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на
медикаментозни фуражи (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).“
§ 11. Създава се чл. 19а:
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„Чл. 19а. Внос, съхранение и предлагне на
пазара на пратки фуражи, различни от тези по
чл. 19, ал. 1, могат да извършват лица, които
са регистрирани в съответствие с изискванията
на чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 183/2005.“
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Когато в Република България
се установи, че пратка фуражи с произход
от трета страна е внесена на територията на
Общността без заверен стандартен документ
за въвеждане по чл. 22, ал. 1 и 6 и/или не
са изпълнени изискванията на чл. 18, тя се
възбранява от официалния ветеринарен лекар, който съставя констативен протокол и
разпорежда:
1. връщане в страната на произход;
2. изпращане за друга трета страна;
3. унищожаване за сметка на собственика.
(2) Разпореждане за унищожаването на
фуражите се издава, когато е невъзможно
изпълнение на мярка по ал. 1, т. 1 и 2. Унищожаването се извършва при спазване на
изискванията на Закона за управление на
отпадъците.“
§ 13. В допълнителните разпоредби, в § 1
т. 5 се изменя така:
„5. „Компетентни органи“ са органите,
посочени в чл. 34 на ЗФ.“
§ 14. В заключителните разпоредби в параграф 3 думите „изпълнителния директор на
Националната служба по зърното и фуражите
и на“ се заличават.
§ 15. Навсякъде в текста думите „Регламент 882/2004“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 882/2004“, а думите „Националната служба
по зърното и фуражите“ се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба“.
§ 16. Приложение № 1 се отменя.
§ 17. Приложение № 2 към чл. 19, ал. 3 се
заменя с приложение № 2 към чл. 18, ал. 3.
Заключителна разпоредба
§ 18. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г., издадена от Министерството
на земеделието и продоволствието (обн., ДВ,
бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9,
37, 45 и 55 от 2010 г.), в приложение № 13,
част А „Общи документи“, т. 35 думите „Национална служба по зърното и фуражите“ се
заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба“.
За министър: Цв. Димитров
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 27 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК).“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Националната здравноосигурителна
каса е юридическо лице със седалище в София
и с предмет на дейност: осъществяване на
задължителното здравно осигуряване.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Националната здравноосигурителна каса осъществява дейността си по задължителното здравно осигуряване посредством
набиране и разходване на паричните средства
на задължителното здравно осигуряване.
(2) Бюджетът на НЗОК е основен финансов
план за набиране и разходване на паричните
средства за задължително здравно осигуряване
и е отделен от държавния бюджет.“
§ 4. В чл. 4 след думите „в съответствие
със“ се добавя „Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление (ЦУ), районни здравноосигурителни
к аси (РЗОК) и поделен и я на ра йон н и т е
здравноосигурителни каси. Седалищата на
РЗОК се определят съгласно списък, приет
от Министерския съвет, а седалищата на
техните поделения се определят със заповед
на управителя на НЗОК.
(2) Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет (НС);
2. управителят.
(3) За осъществяване дейността на ЦУ
на НЗОК се създава администрация, чиято
структура и обща численост се утвърждават
от управителя на НЗОК.
(4) За осъществяване дейността на всяка РЗОК се създава администрация, чиято
структура и обща численост се определя от
управителя на НЗОК по предложение на директора на РЗОК.
(5) Администрацията на ЦУ на НЗОК и
РЗОК е обща и специализирана:
1. общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на управителя на НЗОК/директора на РЗОК, създава
условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
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технически дейности по административното
обслужване; общата администрация е подчинена на подуправителя на НЗОК;
2. специализираната администрация подпомага управителя на НЗОК/ директора на РЗОК
за осъществяване на неговите правомощия в
организацията и контрола на здравното осигуряване; специализираната администрация
е подчинена на управителя на НЗОК.
(6) Администрацията осъществява своята
дейност при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност, ефикасност и икономичност ;
5. субординация и координация;
6. предвидимост;
7. обективност и безпристрастност.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 4 и 23 се отменят;
2. Точка 19 се изменя така:
„19. взема решение за временно възлагане
на подуправителя на НЗОК да изпълнява
длъжността управител в случаите по чл. 19,
ал. 4 ЗЗО;“.
3. Създава се нова т. 28 със следното съдържание:
„28. утвърждава по предложение на управителя на НЗОК процедура за отпускане
на лекарствени продукти по реда на чл. 56,
ал. 3 ЗЗО.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. у твърж дава устройството и общата
численост на администрацията на ЦУ на
НЗОК и средната брутна работна заплата на
служителите в НЗОК; определя устройството
и общата численост на администрацията на
РЗОК; утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията на
ЦУ на НЗОК и длъжностната характеристика
на директор на РЗОК в съответствие с техните
основни функции и задачи; извършва промени
в рамките на утвърдената структура и обща
численост;
8. утвърждава вътрешно административни
актове (инструкции, правила, методики, документация и др.), свързани с организирането
и ръководенето на оперативната дейност на
НЗОК, в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и
дейността на НЗОК и решенията на НС;“.
2. Точка 18 се отменя.
3. Точки 19, 20 и 21 се изменят така:
„19. управлява дейността на НЗОК, като
отговаря за:
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а) определянето на целите на НЗОК, разработването и прилагането на стратегически
планове, планове за действие и програми за
достигане на поставените цели в съответствие
с решенията на НС на НЗОК;
б) идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането
на целите на НЗОК;
в) планирането, управлението и отчитането
на бюджетните средства с оглед постигане на
целите на НЗОК;
г) спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на средства
на НЗОК, както и за законосъобразното им
управление и разходване;
д) ефективното управление на персонала и
поддържането нивото на компетентността му;
е) осигуряването на пълно, вярно, точно
и своевременно осчетоводяване и документирането на всички операции и действия и
осигуряването на проследимост на процесите
в НЗОК;
ж) ефективното управление на персонала и
поддържането нивото на компетентността му;
з) съхранението и опазването на активите
и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба;
и) осигуряване на функцията по вътрешен
одит в съответствие с действащото законодателство;
й) въвеждането, наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление
и контрол, отчетност, докладване и мониторинг за състоянието им и предприемането
на мерки за подобряването им в изпълнение
на препоръки от вътрешния одит и други
проверки;
к) разделяне на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и
изпълнение;
л) въвеждането и прилагането на антикорупционни процедури в НЗОК;
м) утвърждава харта на правата на здравноосигурените лица;
20. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на
надеждна и достоверна информация;
21. отговаря за въвеждането и поддържането на система за управление на качеството
в НЗОК, като:
а) следи за спазването от страна на структурите и служителите в НЗОК на системата
за управление на качеството;
б) осигурява съответствието на внедрената система за управление на качеството със
стандартите при периодичните одити от страна
на проверяващата институция;“.
4. В т. 25 след „Министерския съвет“ се
поставя запетая и се добавя „както и представителите на НЗОК в Комисията по прозрачност
и Висшия съвет по фармация“.
§ 8. Член 18 се изменя така:
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„Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител.
(2) Подуправителят изпълнява следните
функции:
1. координира дейността на служителите
от НЗОК по отношение на провежданите
дейности по контрол на изпълнителите на
медицинска и дентална помощ; разработване
на критерии и методики за проверка и осъществяване на контролната дейност;
2. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проектобюджета и отчета за бюджета на НЗОК по отношение на: резултатите
от контролната дейност; в частта относно
инвестиционната политика на НЗОК и във
връзка с лекарствените продукти;
3. контролира дейността по надграждане
и поддържане на информационното осигуряване на НЗОК, РЗОК и изпълнителите на
медицинска помощ;
4. организира дейността по сигурността
на информационната система и защита на
данните;
5. координира дейността на служителите
от НЗОК при договаряне на условията и реда
за сключване на индивидуални договори за
заплащане на лекарствени продукти по смисъла на закона;
6. контролира дейността на НЗОК по отпускането на лекарствени продукти за домашно
лечение, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, които
са напълно или частично платени от бюджета
на НЗОК;
7. организира контролната дейност по
отношение на вида, количеството и целесъобразността на предписаните лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение, които НЗОК
напълно или частично заплаща;
8. координира дейността на комисиите по
чл. 78 ЗЗО.
(3) Управителят може да възлага и други
функции на подуправителя извън посочените
в ал. 2.“
§ 9. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Централното управление на
НЗОК осъществява дейността си чрез 7 дирекции, звено за вътрешен одит и звено за
финансов контрол. В дирекциите могат да се
създават отдели и сектори.
(2) Централното управление на НЗОК се
състои от следните структурни звена:
1. звено „Вътрешен одит“;
2. звено „Финансов контрол“;
3. дирекция „Информационни и комуникационни технологии“;
4. дирекция „Медицински дейности“;
5. дирекция „Контрол на медицинските
дейности“;
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6. дирекция „Лекарствени продукти“;
7. дирекция „Административни дейности“;
8. дирекция „Бюджет и финанси“;
9. дирекция „Правна“.
(3) Общата администрация включва структурните звена по ал. 2, т. 7, 8 и 9.
(4) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
включва структурните звена по ал. 2, т. 1, 2,
3, 4, 5 и 6.“
§ 10. Членове 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 се
отменят.
§ 11. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Началникът на кабинета:
1. подпомага директора относно административно-организационната дейност, свързана с работата на НЗОК с външни институции;
2. във връзка с поддържането на информационната система на НЗОК осъществява
контакт с външни институции (Националната
агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО), Агенцията по вписванията и др.);
3. подпомага директора относно дейности
те, свързани с провеждането на обществени
поръчки;
4. контролира изготвянето на отчетите,
свързани с контролната дейност на НЗОК,
както и реда за оповестяване на резултатите;
5. контролира изграждането и поддържането на всички регистри, предвидени в законодателството в Република България.
(2) Началникът на кабинета е на пряко
подчинение на управителя на НЗОК.“
§ 12. В чл. 28, ал. 1 се създава нова т. 3:
„т. 3. контролира извършването на проверки по жалби на здравноосигурени лица и
договорни партньори.“
§ 13. Член 29 се отменя.
§ 14. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Съветникът подпомага директора относно:
1. координацията на дейностите на служителите на НЗОК, свързани с разработването на
Национален рамков договор за медицинските
дейности и Национален рамков договор за
денталните дейности;
2. контрола на работата на клиничните
консултативни комисии към РЗОК;
3. контрола и координацията на работата
на служителите на НЗОК, включени в работни групи, със: националните консултанти
към Министерството на здравеопазването по
основни и профилни специалности; научните дружества; представителите на съсловни
организации и министерства.
(2) Съветникът е на пряко подчинение на
управителя на НЗОК и осъществява своите
задължения въз основа на трудов договор.“
§ 15. В чл. 35 ал. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения:
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1. В ал. 3 думите „приложение № 1 към
правилника“ се заменят със „заповед на управителя на НЗОК“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 17. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорите на РЗОК са второстепенни разпоредители със средствата на НЗОК.“
§ 18. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. отговаря за функционирането на РЗОК
и териториалните поделения;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. извършва заплащането на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ,
както и на търговците на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК, по
реда и в сроковете, предвидени в действащото
законодателство и НРД;“.
§ 19. В раздел VIII „Експертизи“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО
извършва експертиза при необходимост от
скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в националните рамкови
договори (НРД) по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
(2) Експертизата се извършва от Комисия
за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2
ЗЗО в Централното управление на НЗОК.“
2. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Комисията за извършване на
експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО (комисията)
осъществява следните основни функции:
1. разглежда заявления на задължително
здравноосигурени в НЗОК лица (ЗЗОЛ) за
утвърждаване на Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, с
който са предписани скъпоструващи лекарствени продукти, за които е установено, че
се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. извършва експертиза и изготвя мотивирани решения, които представя на управителя
на НЗОК за утвърждаване/издаване на отказ
за утвърждаване на протокола по т. 1.
(2) При осъществяване на функциите си
комисията:
1. води необходимата документация и изготвя справки до управителя на НЗОК;
2. създава и поддържа регистри за ЗЗОЛ,
на които са издадени решения за утвърждаване на протоколи, респективно отказ за
утвърждаване;
3. отчита дейността си пред управителя на
НЗОК на тримесечен период.
(3) Комисията осъществява следните допълнителни функции:
1. осъществява методична помощ на комисиите в РЗОК, които осъществяват експертизна
дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти в случаите,
предвидени в НРД;
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2. извършва анализ на дейността на комисиите на основание данните, получени от РЗОК;
3. дава становище на управителя на НЗОК
в случаите на жалба срещу решенията на директора на РЗОК по чл. 56, ал. 3 ЗЗО, както
и при отпускане на лекарствени продукти
по чл. 56, ал. 3 ЗЗО извън установения ред;
4. изготвя предложения за необходимостта,
целесъобразността и параметрите съобразно
изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания
и групи лекарствени продукти в случаите на
необходимост от експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
5. изготвя становища до управителя на
НЗОК във връзка с утвърдени от РЗОК протоколи за отпускане на лекарствени продукти;
6. участва в съвместни проверки с контролните органи на НЗОК по въпроси, свързани
с дейността на комисиите в РЗОК, осъществяващи експертизна дейност за утвърждаване
на протоколи за отпускане на лекарствени
продукти.“
3. Създават се нови членове 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65 и 66 със следното съдържание:
„Чл. 46. С Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК (образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти – обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91
от 2009 г.), който подлежи на утвърждаване
при условията на този раздел, се предписват
скъпоструващи лекарствени проду кти, за
които са налице следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти
е посочено, че се извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
3. заплащат се със средства от НЗОК по
реда на наредбата по чл. 45, ал. 8 ЗЗО.
Чл. 47. (1) Съставът на комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО се
определя със заповед на управителя на НЗОК.
(2) Комисията се състои от председател,
заместник-председател, петима постоянни
членове и трима резервни членове.
(3) При отсъствие на постоянен член на
комисията за конкретно заседание същият
се замества от резервен член, определен от
председателя на комисията.
(4) Председателят, постоянните членове и
резервните членове на комисията са служители
на ЦУ на НЗОК с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по професионално направление
„Медицина“ и/или „Фармация“.
(5) В заповедта по ал. 1 се определя технически сътрудник, който осигурява технически
дейността є.
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Чл. 48. (1) Към комиси ята се създава
експертен съвет от външни експерти, които са лекари/лекари по дентална медицина
с придобити специалности по профила на
заболяванията на лицата, чиито заявления
комисията разглежда.
(2) Съставът на експертния съвет се определя със заповед на управителя на НЗОК по
предложение на председателя на комисията.
(3) На всяко заседание на комисията участват от един до четирима външни експерти
по специалности, съответстващи на профила
на заболяванията на лицата, чиито молби се
разглеждат. Всеки външен експерт участва
в заседание на комисията при вземане на
решения с право на глас.
(4) Ежемесечно, по предложение на председателя на комисията, се определя със заповед
графикът на заседанията и външният(ите)
експерт(и) по специалности съобразно профила
на заболяванията на лицата, чиито заявления
ще се разглеждат.
(5) В случаите, в които външен експерт
е възпрепятстван да участва в заседание на
комисията, се включва друг външен експерт
при условията и по реда на ал. 3 и 4.
(6) Управителят на НЗОК сключва договор
с всеки външен експерт за участията му в заседанията на комисията, в който се определят
правата и задълженията на страните.
(7) При необходимост комисията може да
изиска мнение или становище на служители
на НЗОК или външни експерти, които не са
членове на експертния съвет.
Чл. 49. (1) Заседанията на комисията се
свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя,
съгласно предварително изготвения график.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свика извънредно заседание.
(3) Комисията провежда заседанията си
в присъствие на не по-малко от четирима
членове, включително председателстващия
заседанието, както и на най-малко един външен експерт по профила на заболяванията на
лицата, чиито молби ще се разглеждат.
Чл. 50. (1) Заявленията за утвърждаване на
Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК се подават в РЗОК, на
територията на която лицето е осъществило
правото си на избор на общопрактикуващ
лекар.
(2) Районната здравноосигурителна каса
изпраща подадените док у менти в Ц У на
НЗОК в срок до 5 дни считано от датата на
постъпването им в РЗОК заедно с писмено
становище относно тяхната пълнота, информация за заплатените здравноосигурителни
вноски от лицето, данни за провеждано лечение до момента (ако е проведено такова) и
оригинал на предходния протокол с изпълнени
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предписания по него (ако е издаден и утвърден такъв), данни за провеждано лечение до
момента (ако е проведено такова).
(3) Заявленията се подават от лицето, на
което предстои да бъде, респективно на което е оказана медицинска помощ в чужбина,
или от негов родител/настойник/попечител/
пълномощник.
(4) В случаите, когато заявлението се подава от лице на възраст от 14 до 18 години,
както и от ограничено дееспособно лице,
заявлението се подписва и от негов родител,
респективно попечител.
Чл. 51. (1) Към заявлението по чл. 41 се прилагат документи, необходими за извършване
на експертиза и утвърждаване на издадения
протокол, които се определят в НРД, както и
в утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти.
(2) Към заявлението задължително се прилага декларация, че заинтересованото лице е
задължително здравноосигурено в Република
България и не се осигурява в друга държава
от ЕС/ЕИП/Конфедерация Швейцария.
(3) В случай на необходимост комисията
може да изиска от заявителя/институция/външен експерт допълнителна информация – медицинска или за здравноосигурителни вноски,
извън изискуемите документи, за всеки отделен случай. До представяне на изискваните
документи срокът за издаване на решение
за утвърждаване/отказ от утвърждаване на
протокола спира да тече.
(4) В случаите, когато не са подадени изискуемите документи по ал. 1, както и при
непредставяне на допълнителната информация по ал. 2, комисията уведомява лицето
чрез РЗОК и определя подходящ съобразно
заболяването срок за представянето им. До
представянето на необходимите документи
или информация срокът за издаване на решение за утвърждаване/отказ от утвърждаване
на протокола спира да тече. Комисията не
носи отговорност за събития, произтичащи от
забавеното предоставяне на документацията.
Чл. 52. (1) Комисията разглежда заявления,
извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК в срок до два месеца, считано от
датата на подаване на документите в РЗОК,
когато на лицето не са отпускани до този
момент лекарствени продукти по протокол,
заплащани напълно или частично от НЗОК.
В тези случаи на заседанията присъстват поне
двама от външните експерти по съответната
специалност.
(2) Извън случаите по ал. 1 комисията
разглежда заявления, извършва експертиза и
представя на управителя на НЗОК проект на
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решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК в 30-дневен срок
от постъпването на документите в НЗОК.
Чл. 53. (1) Комисията взема решения за
всеки отделен случай с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове на
комисията и външните експерти за конкретното заседание.
(2) В случаите, когато някои от членовете
са гласували „против“, те излагат писмени
мотиви за това. Мотивите са неразделна част
от протокола, в който са отразени взетите
решения.
(3) Членовете на комисията не могат да се
въздържат от гласуване.
Чл. 54. (1) За всяко заседание комисията
изготвя отделни протоколи по утвърдените
изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и
групи лекарствени продукти. Всеки протокол
съдържа:
1. дата, място и час на провеждане на
заседанието;
2. присъстващи членове на комисията и
външни експерти на конкретното заседание;
3. списък на постъпилите заявления;
4. поискана/получена допълнителна информация и/или становища в случаите, когато
комисията е преценила необходимостта от
такива;
5. допълнително поискана информация и/
или становища в случаите, когато комисията
е преценила необходимостта от такива;
6. решения на комисията по всяко заявление – относно неговата допустимост и
основателност;
7. мотивирани предложения до директора на НЗОК по всяко заявление (случай)
за издаване на решение за утвърждаване/
отказ за утвърждаване на издаден Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК;
8. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът се подписва от всички
членове на комисията, участвали в конкретното заседание, от външните експерти и се
регистрира в сектор „Деловодство“ в ЦУ на
НЗОК.
Чл. 55. (1) При разглеждане на заявление
и приложените към него документи комисията проверява предпоставките за неговата
допустимост:
1. липса на влязъл в сила индивидуален
административен акт – решение на директора
на НЗОК по заявление на същото лице и със
същия предмет;
2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган
и с участието на същата страна, независимо
дали е във фазата на издаване или оспорване;
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3. наличие на въпрос от компетентност
на друг орган, когато актът не може да бъде
издаден без предварителното решаване на
този въпрос;
4. наличие на правен интерес на заявителя.
(2) При установяване на недопустимост на
заявлението на заявителя се изпраща писмо
от директора на РЗОК, в което се посочват
основанията за недопустимост.
Чл. 56. (1) Когато комисията установи, че
заявлението е допустимо, извършва проверка
на предпоставките за неговата основателност:
1. лицето да е здравноосигурено в НЗОК
с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. с подадения Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК да са
предписани лекарствени продукти за домашно
лечение на територията на страната, които да
отговарят на условията по чл. 37;
3. назначената терапия в протокола отговаря
на утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти;
4. наличие на всички изискуеми документи
и/или представените не отговарят на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи
за лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
5. наличие на утвърдените изисквания на
НЗОК при утвърждаване на протоколи за
лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
6. спазване на предписаната терапевтична
схема по одобрен протокол при постъпили
молби за следващ курс на лечение;
7. спазване на общите изисквания на ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по прилагането
им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана
медицинска обосновка.
Чл. 57. (1) Комисията разглежда предписаните в Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК
лекарствени продукти и има право да:
1. приеме предписаните лекарствени продукти;
2. приеме предписаните в представения
протокол със следните промени – количество
на лекарственото вещество, дневна (седмична)
доза, схема на приложение и срок на лечение;
3. да не приеме предписаните лекарствени
продукти, като посочи основанията за това.
(2) Комисията няма право да заменя лекарствения продукт, предложен в Протокол за
предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК– образец МЗ – НЗОК.
Замяна на лекарствен продукт се извършва
само по медицински показания по преценка
на съответното лечебно заведение, издало
протокола, и след информирано съгласие на
пациента.
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Чл. 58. (1) Въз основа на всеки протокол
и от разените в него решени я комиси ята
изготвя проект на мотивирано решение на
управителя на НЗОК, в което се посочват
лицата, на които се утвърждават съответните
протоколи и на които ще им бъдат отпуснати
предписаните лекарства за домашно лечение,
заплащани от НЗОК.
(2) При решение на комисията да не се
утвърди издаден протокол се изготвя проект
на индивидуално мотивирано решение на
управителя на НЗОК, в което се посочват
мотивите за отказа.
Чл. 59. Протоколите от всяко заседание
с приложени към него проекти на решения
се представят на управителя на НЗОК в еднодневен срок от изготвяне на проектите на
решения.
Чл. 60. Членовете на комисията нямат
право да разпространяват данни, станали им
известни при или по повод участието им в
комисията.
Чл. 61. Управителят на НЗОК издава:
1. решение, в което се посочват лицата, на
които се утвърждават съответните протоколи
за отпускане на предписаните лекарствени
продукти за домашно лечение, заплащани
от НЗОК;
2. индивидуални мотивирани решения за
отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/
РЗОК – при липса на предпоставка/и за неговата основателност.
Чл. 62. (1) На основание на решението по
чл. 52, т. 1 комисията вписва в издадения на
лицето Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК
решение за утвърждаване на протокола за
отпускане на лекарствения продукт, заплащан от НЗОК. Заверено копие от протокола
се прилага и съхранява в документацията,
формираща досието на лицето в ЦУ на НЗОК.
(2) В срок до 3 работни дни от датата на
издаване на решенията по чл. 52 в РЗОК се
изпращат:
1. препис-извлечение от решението по
чл. 52, т. 1 относно лицата от съответната
РЗОК;
2. решенията за отказ по чл. 52, т. 2;
3. оригиналните протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в които е вписано решението за
утвърждаване на протокола за отпускане на
скъп лекарствен продукт, заплащан от НЗОК.
(3) В РЗОК, чрез която е подадено заявлението, лицето получава срещу подпис
оригиналния Протокол за предписване на
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/
РЗОК, в който е вписано решението на комисията или заповедта за отказ.
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(4) При постъпило писмено искане от
лицето на същото се предоставя заверено
копие на препис-извлечението на заповедта
по чл. 44, ал. 3 или 4.
(5) При невъзможност лицето да получи
документите по ал. 4 същите могат да се
предоставят на негов съпруг(а), законен представител, настойник, попечител или друго изрично упълномощено лице срещу представяне
на съответен документ, доказващ качеството
на получателя.
Чл. 63. Назначаване на терапията с лекарствени продукти по Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК, тяхното отпускане и заплащане
се извършва по ред и начин, установени в ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по тяхното
прилагане, както и в НРД.
Чл. 64. (1) Управителят на НЗОК издава
решение за прекратяване на действието по
отношение на дадено лице на решението,
с което разрешава отпускането на скъп(и)
лекарствен(и) проду кт(и), заплащан(и) от
НЗОК, и прекратява действието на утвърдения
и заверен Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК
(когато протоколът е в срок на валидност) в
следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите
на поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в
ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен
продукт в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на Позитивния лекарствен
списък;
8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба на
лекарствени продукти или други обстоятелства
по реда на Наредба № 10 от 2009 г.
(2) В случаите на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола не се предоставя
копие на лицето. В тези случаи комисията
служебно съставя нов протокол за остатъчния
срок съобразно назначената терапия.
Чл. 65. (1) В ЦУ на НЗОК се създава база
данни за ЗЗОЛ, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на тези правила и при спазване разпоредбите на Закона
за защита на личните данни.
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(2) Комисията изготвя тримесечни оперативни справки, които представя на директора
на НЗОК.
(3) След всяко заседание комисията изготвя справка за броя на ЗЗОЛ, за които е
разрешено отпускането на скъпи лекарствени
продукти, и прогнозния размер на средствата
за предоставяне на съответното лечение.
Чл. 66. Информация за движението на
протоколите, разглеж дани от комиси ята,
се предоставя само в съответната РЗОК на
лицето (или на негов родител/настойник/
попечител/пълномощник) срещу документ
за самоличност.“
§ 20. Във всички останалите текстове на
правилника думите „директора на НЗОК“,
„директорът на НЗОК“ и „Директорът на
НЗОК“ се заменят съответно с „управителя
на НЗОК“, „управителят на НЗОК“ и „Управителят на НЗОК“.
§ 21. Параграф 2 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 22. Приложение № 1 към чл. 36, ал. 3
се отменя.
§ 23. Приложение № 2 към чл. 44, ал. 3
се отменя.
§ 24. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на НЗОК е приет с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-39
от 14.09.2010 г. и влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Вл. Горанов
7574

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 47
от 8 септември 2010 г.

за организацията, дейността и условията
и реда за финансиране на националните и
републиканските консултанти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. организацията по определяне на национални и републикански консултанти;
2. дейността, контролът върху нея, правата
и задълженията на националните и републиканските консултанти;
3. условията и редът за финансиране на
дейностите, извършвани от националните и
републиканските консултанти.
Чл. 2. (1) Националните консултанти осъществяват експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане
на държавната здравна политика от министъра
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на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и
оценката на отделните медицински дейности,
на медицинската прак тика и ресу рсното
осигуряване на системата на здравеопазване.
(2) Консултантите по ал. 1 са хабилитирани
лица по упражняваната от тях специалност
на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните грижи и/или немедицинска
специалност в системата на здравеопазването.
(3) Националните консултанти осъществяват дейността си чрез предоставянето на
консултации и становища, възложени от
министъра на здравеопазването и неговите
заместник-министри.
Чл. 3. (1) Републиканските консултанти са
висококвалифицирани медицински специалисти по най-малко една от специалностите,
посочени в приложение № 1, които консултират лечебните заведения за болнична помощ
и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б
от Закона за лечебните заведения при оказването на медицинска помощ, в това число
и при спешни състояния.
(2) Консултативната медицинска помощ
при спешни състояния включва консултации
и всички медицински дейности за решаването
на възникнал диагностично-лечебен проблем,
извършвани от специалист от едно лечебно
заведение за пациент в спешно състояние,
намиращ се в друго лечебно заведение за
болнична помощ или лечебно заведение по
чл. 10, т. 3, 3а и 3б от Закона за лечебните
заведения.
(3) Консултативната медицинска помощ при
спешни състояния се организира с помощта
и координацията на центровете за спешна
медицинска помощ на териториален принцип
съгласно приложение № 2.
Чл. 4. За национални и републикански консултанти не могат да бъдат определяни лица,
които са лишени от правото да упражняват
професията си.
Чл. 5. (1) Националните и републиканските консултанти се определят ежегодно със
заповед на министъра на здравеопазването
по специалности.
(2) За нуждите на консултативната медицинска помощ при спешни състояния републиканските консултанти се определят и
осъществяват дейността си на териториален
принцип – в административните области на
страната, като в заповедта по ал. 1 се посочват
и съответните райони на обслужване.
Чл. 6. (1) Дейността на националните и
републиканските консултанти се ръководи
от министъра на здравеопазването.
(2) Контролът върху дейността на националните и републиканските консултанти се осъществява от министъра на здравеопазването.
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(3) По разпореждане на министъра на здравеопазването Изпълнителната агенция „Медицински одит“ може да извършва проверки на
дейността на републиканските консултанти.
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТИ
Раздел I
Списък на националните консултанти
Чл. 7. (1) Министърът на здравеопазването
утвърждава със заповед списъка на националните консултанти за съответната календарна година в срок до края на ноември на
предходната година.
(2) В Министерството на здравеопазването
могат да постъпват предложения от лечебни
заведения, висши училища, други организации
и отделни лица за включване на специалисти
в списъка на националните консултанти за
съответната година в срок до края на октомври на текущата година.
(3) В случай че не постъпят предложения
по ал. 2, консултантите се определят от министъра.
Чл. 8. (1) Списъкът на националните консултанти задължително съдържа поне по двама
специалисти по всяка специалност, като за
всеки се посочват:
1. трите имена;
2. медицинската специалност, която упражнява;
3. научното звание и научната степен;
4. длъжността и лечебното заведение, в
което работи;
5. слу жебните адреси, в това число и
електронни;
6. телефон за постоянна връзка в рамките
на работното време на администрацията на
Министерството на здравеопазването.
(2) Националният консултант предоставя
и телефон за спешна връзка за нуждите на
членовете на кабинета на министъра на здравеопазването, който не се оповестява.
Чл. 9. (1) Списъкът се помества на официалната електронна страница на Министерството
на здравеопазването не по-късно от декември
на текущата година.
(2) Списъкът е в сила до поместването на
новия списък за следващата календарна година.
(3) При необход и мос т м и н ис т ърът на
здравеопазването може да допълва списъка
на националните консултанти в рамките на
съответната календарна година, за която се
отнася. Заповедта за промяната в списъка се
помества на официалната електронна страница
на министерството незабавно.
Чл. 10. (1) Национален консултант може
да бъде заличен от списъка:
1. по негово писмено искане;
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2. при неизпълнение на две поредни поставени му от министъра задачи и липса на
обективни причини за това;
3. при констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност и/
или упражняване на съответната медицинска
специалност;
4. при лишаване от правото му да упражнява професията си;
5. при лишаване от свобода;
6. по други обективни причини, водещи до
невъзможност да изпълнява задълженията си
като национален консултант.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 националният
консултант е длъжен да посочи на министъра
на здравеопазването специалист, който да бъде
включен на негово място в списъка.
(3) При изключване по причините, посочени в ал. 1, т. 2 и 3, консултантът не може
да бъде включен в списъка за следващата
календарна година, а поради причините по
т. 4 и 5 – докато трае лишаването.
(4) Министърът на здравеопазването може
да не включи в списъка за следващата календарна година консултант, който не е изпълнил
задължението си да представи в срок отчетен
доклад за извършената работа по чл. 15 или
чийто доклад не е одобрил.
Раздел II
Дейност, права и задължения на националните консултанти
Чл. 11. (1) Национа лните консултанти
изготвят експертни становища и предоставят
консултации по въпроси, свързани със:
1. организацията, обема и необходимите
ресурси за осъществяване на медицинската
помощ по съответната специалност на всички
нива на националната здравна мрежа;
2. показателите за оценка на качеството
и ефективността на медицинската помощ по
съответната специалност;
3. въвеждането на нови методики за диагностика, лечение и рехабилитация;
4. анализа на състоянието и тенденциите
на здравно-демографските показатели, изготвянето и реализирането на национални и
местни програми, указания и предприемането
на други мерки за подобряване здравния статус
на населението.
(2) Националните консултанти могат да:
1. участват в качеството си на експерти в
състава на комисии, съвети и работни групи,
създавани в Министерството на здравеопазването, в други министерства и ведомства,
лечебни и здравни заведения и други организации, когато се обсъждат и решават
въпроси, имащи отношение към здравето на
населението;
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2. участват в разработването на нормативни
актове, свързани с организацията на системата
на здравеопазване, както и на методики за
осигуряване на финансирането є;
3. оказват методична помощ на регионалните центрове по здравеопазване и на лечебните
заведения при въвеждането, изпълнението
и контрола на медицинските стандарти по
съответните медицински специалности;
4. консултират лечебни и здравни заведения
относно организацията на предоставяне и
качеството на медицинската помощ по съответните медицински специалности, както и
по практическото обучение на медицинските
специалисти;
5. участват и предлагат специалисти от
съответния профил за участие в извършването на проверки на организацията на работа,
на обема и качеството на предоставената на
конкретни пациенти медицинска помощ по
съответната специалност и други проверки,
извършвани от компетентни органи и лечебни
и здравни заведения.
(3) При необходимост националните консултанти могат да консултират и да бъдат
привличани като експерти в работата на националната и районните здравноосигурителни
каси, Изпълнителната агенция „Медицински
одит“ и др.
(4) Националните консултанти са длъжни да
оказват съдействие, да предоставят становища
и консултации и да подпомагат процеса по
осигуряването на вещи лица със съответната
специалност на органите на разследване и на
съдебните органи, когато такова е изискано
от тях. В случай че искането е отправено
до министъра на здравеопазването, той го
предоставя на съответния национален консултант, който е длъжен да окаже съдействие в
посочения от министъра срок и по указания
от него начин.
Чл. 12. Националните консултанти при
нужда могат да предлагат, организират и
провеждат различни форми за повишаване
на следдипломното обучение на специалистите от съответния профил на медицината
извън тези, уредени с нормативните актове за
следдипломното обучение на медицинските
специалисти, както и да дават предложения
за промяна на програмите за студентско и
следдипломно обучение.
Чл. 13. Националните консултанти при
нуж да могат да подпомагат и у частват в
планирането, организирането, управлението
и контрола по изпълнението на задачите и
мероприятията по медицинското осигуряване на населението при природни бедствия и
крупни аварии в мирно и военно време.
Чл. 14. Във връзка с изпълнението на възложените им задачи националните консултанти
имат право да изискват и да ползват относимата
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към съответния въпрос медико-статистическа
и друга информация от Министерството на
здравеопазването, второстепенните му разпоредители, лечебните и здравни заведения
и други органи и лица, възложили задачата.
Чл. 15. В срок до 15 ноември на текущата
година националният консултант е длъжен да
представи на министъра на здравеопазването
доклад за извършената през годината работа
и анализ на състоянието на системата на
здравеопазване по отношение на съответната
специалност.
Раздел III
Възлагане на дейността на националните
консултанти и финансиране
Чл. 16. (1) Отделните дейности на националния консултант му се възлагат изрично от
министъра на здравеопазването или от негов
заместник-министър със заповед или чрез
подписване на договор, в който се определят
конкретната дейност, срокът за извършването
є и отговорностите при неизпълнение. Дейността се възлага за всеки конкретен случай.
(2) Дейността на националния консултант
може да се заплаща само в случаите, когато е
осигурено от бюджета на министерството или
от друг източник заплащане за съответната
комисия, съвет, работна група или дейност.
(3) Когато дейността се възлага от други
органи или лица, те определят и предлагат
условията и реда за извършването є от националния консултант.
Г л а в а

т р е т а

РЕПУБЛИК АНСКИ КОНСУЛТАНТИ
Раздел I
Списък на републиканските консултанти
Чл. 17. (1) Всяка година до 15 октомври
националните консултанти предлагат на министъра на здравеопазването специалисти
за включване в списъка на републиканските
консултанти за следващата календарна година.
(2) Предложения могат да отправят и лечебните заведения.
(3) В случай че не постъпят предложения
по ал. 1 и 2, консултантите се определят от
министъра.
Чл. 18. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списъка на
републиканските консултанти за съответната
календарна година в срок до 15 ноември на
предходната година.
(2) Списък ът за д ъ л ж и телно съд ържа
републикански консултанти по всички специалности по чл. 3, ал. 1 и е съобразен с
териториалния обхват на дейността на консултантите, определен съобразно чл. 5, ал. 2.
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(3) Със списъка задължително се определят
поне по двама републикански консултанти от
една специалност за всяка административна
област на страната.
(4) За всеки републикански консултант в
списъка задължително се посочват:
1. трите имена;
2. медицинската специалност, която упражнява;
3. научното звание и научната степен;
4. длъжността и лечебното заведение, в
което работи;
5. слу жебните адреси, в това число и
електронни;
6. телефон за постоянна връзка в рамките
на дежурството му по график;
7. районът му на обслужване.
Чл. 19. (1) Списъкът се помества на официалната електронна страница на Министерството на здравеопазването не по-късно от
30 ноември на текущата година.
(2) Списъкът е в сила до поместването на
новия списък за следващата календарна година.
(3) При необход и мос т м и н ис т ърът на
здравеопазването може да допълва списъка
на републиканските консултанти в рамките
на съответната календарна година, за която
се отнася.
(4) Министърът задължително изменя списъка при промяна на работното място и/или
на административната област, в която работи
републиканският консултант.
(5) Заповедта за промяната в списъка се
помества на официалната електронна страница
на министерството незабавно.
Чл. 20. Заверено копие от списъка се
изпраща на директорите на центровете за
спешна медицинска помощ и на директорите
на регионалните центрове по здравеопазване
в срока по чл. 19, ал. 1, съответно ал. 5, които
информират за него лечебните заведения за
болнична помощ и лечебните заведения по
чл. 10, т. 3, 3а и 3б от Закона за лечебните заведения на територията на съответната област.
Раздел II
Организация на дейността на републиканските консултанти
Чл. 21. (1) Републиканските консултанти
оказват медицинска консултативна помощ
при спешни състояния по месечни графици.
(2) Месечните графици се изготвят от
директорите на съответните цент рове за
спешна медицинска помощ до 20-о число на
предходния месец след съгласуване с ръководителите на лечебните заведения, в които
работят консултантите.
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Чл. 22. (1) За осъществяване на консултативната медицинска помощ при спешни
състояния центровете за спешна медицинска
помощ:
1. денонощно приемат и обработват незабавно искания от лечебните заведения за
болнична помощ за осигуряване на спешна
консултативна помощ;
2. осигуряват транспортирането на републиканските консултанти от местонахождението
им до лечебното заведение, което се нуждае
от консултативната помощ, и обратно;
3. осигуряват транспорт на пациенти в
спешно състояние, които по консултация
на републиканските консултанти следва да
бъдат преведени за лечение в друго лечебно
заведение за болнична помощ и транспортът
не може да бъде осигурен от лечебното заведение, изискало консултант.
(2) Директорите на центровете за спешна
медицинска помощ организират дейността на
центровете така, че да могат да осигуряват
своевременно консултант в отговор на искане
от лечебно заведение.
(3) Центровете осъществяват транспорта
по ал. 1, т. 3 със специализирани автомобили,
специално оборудвани линейки или въздушни
средства за медицински транспорт. При нужда
пациентът се придружава от реанимационен
екип на центъра.
(4) Въздушният медицински транспорт се
осигурява чрез Центъра за спешна медицинска
помощ, София.
Чл. 23. (1) Исканията за консултативна
медицинска помощ при спешни състояния се
отправят до съответните центрове за спешна
медицинска помощ от директорите на лечебните заведения или упълномощени от тях
лица, предварително обявени на центровете.
(2) Исканията се отправят по телефон,
факс, поща, включително и електронна, или
лично на място в центъра.
(3) При предаване на искането на центъра
задължително се съобщават необходимите
данни за попълване на „Фиш за спешна заявка“ съгласно приложение № 3.
(4) В случаите по чл. 22, ал. 1, т. 3 изпращащото лечебно заведение с помощта на
републиканския консултант предварително
уговаря с приемащото лечебно заведение
настаняването на пациента.
Чл. 24. (1) При постъпване на искане за
консултативна медицинска помощ при спешно
състояние съответният център незабавно се
свързва с републиканския консултант, който
е дежурен по график.
(2) Лечебното заведение, поискало консултативна помощ при спешно състояние, не може
да избира поименно консултанта.
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Раздел III
Права и задължения на републиканските
консултанти
Чл. 25. (1) В дните, когато е включен в
график, републиканският консултант задължително е на разположение за оказване на
консултативна медицинска помощ при спешни
състояния.
(2) В случаите по ал. 1 консултантът е
длъжен да:
1. уведомява предварително и текущо диспечерите в районната координационна централа
на съответния център за спешна медицинска
помощ за местонахождението си;
2. се отзовава незабавно при повикване
от районната координационна централа на
съответния център;
3. остава в съответното лечебно заведение
за болнична помощ до завършване на консултацията и медицинските дейности, за които
е бил повикан;
4. представя след завръщането си писмен
отчет на директора на съответния център за
спешна медицинска помощ съгласно приложение № 4.
Чл. 26. (1) Републиканските консултанти
имат право да изискват от лечебните заведения, в които работят, както и от тези,
които ползват техните консултации, да им
предоставят наличните инструментариум и
апаратура, необходими за осъществяване на
консултативна медицинска помощ при спешно
състояние.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на
консултантите за осъществяване на правото
им по ал. 1.
Чл. 27. Лечебното заведение, поискало
консултативна медицинска помощ при спешно
състояние, е длъжно да осигурява необходимите условия за осъществяване на дейността
на републиканския консултант.
Чл. 28. Извън случаите по чл. 21, ал. 1 отношенията между републиканските консултанти
и лечебните заведения по осигуряването на
консултативна помощ се уреждат с договор
между тях.
Чл. 29. Републиканските консултанти не
могат да възпрепятстват графика и дължимото по него разположение за консултантска
дейност при спешни състояния.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 30. (1) Републиканските консултанти
получават за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването възнаграждение
в размер до 0,50 лв. за всеки час или част от
него, в който са на разположение по график
за оказване на консултативна медицинска
помощ при спешни състояния.
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(2) Възнаграждението по ал. 1 се дължи
изцяло независимо от това, дали консултантът
е оказал консултативна медицинска помощ
при спешно състояние по време на разположението си или не.
(3) Възнаграждението се изплаща от съответния център за спешна медицинска помощ
въз основа на договор, сключен между консултанта и директора на центъра.
(4) За оказаната помощ по ал. 2 консултантът получава възнаграждение от съответното
лечебно заведение.
Чл. 31. (1) В срок до 20 декември на текущата година лечебните заведения за болнична
помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3,
3а и 3б от Закона за лечебните заведения
сключват договори с всички републикански
консултанти, определени да обслужват административната област, в която се намира
лечебното заведение.
(2) Лечебните заведения уведомяват в срока
по ал. 1 регионалните центрове по здравеопазване и центровете за спешна медицинска
помощ за сключените договори.
(3) Договорите се сключват за срок не помалък от една година и предвиждат заплащане
само срещу реално извършена дейност, договорена по вид, обем или продължителност
между страните.
(4) С договорите се уговарят размерът на
възнаграждението, условията за плащане и
отговорностите при неизпълнение.
(5) Лечебните заведения сключват договори
с републиканските консултанти, включени
в списъка през текущата година, в 7-дневен
срок от оповестяване на промените по реда
на чл. 19, ал. 5.
Чл. 32. При осуетяване от консултанта на
изпълнението на искане за консултативна помощ при спешно състояние на него не му се
дължи и възнаграждението за разположение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Утвърдените от министъра на здравеопазването списъци на национални и републикански консултанти, които действат към
момента на влизане в сила на тази наредба,
се преработват съобразно нейните разпоредби
в двумесечен срок от влизането є в сила.
(2) Лечебните заведения за болнична помощ
и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б
от Закона за лечебните заведения сключват
договори със съответните републикански консултанти и уведомяват за това регионалните
центрове по здравеопазване и центровете за
спешна медицинска помощ в срок един месец
от изтичането на срока по ал. 1.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 6а, ал. 5 от Закона за здравето.
Министър: А.-М. Борисова
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
1. Детски болести.
2. Съдова хирургия.
3. Коремна хирургия.
4. Гръдна хирургия.
5. Неврохирургия.
6. Детска хирургия.
7. Кардиохирургия .
8. Термична травма.
9. Токсикология.
10. Кардиология.
11. Акушерство и гинекология.
12. Неонатология.
13. Нервни болести.
14. Инфекциозни болести.
15. Анестезиология и интензивно лечение.
16. Ортопедия и травматология.
17. Пулмология.
18. Урология.
19. Гнойно-септична хирургия.
20. Обща хирургия.
21. Вътрешни болести.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3
Консултативната медицинска помощ при
спешни състояния се организира от следните
центрове за спешна медицинска помощ:
1. Център за спешна медицинска помощ,
София – за лечебните заведения за болнична
помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а
и 3б от Закона за лечебните заведения в град
София, Софийска област, област Кюстендил,
област Благоевград, област Враца, област Монтана, област Перник и област Видин.
2. Център за спешна медицинска помощ,
Пловдив – за лечебните заведения за болнична
помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а
и 3б от Закона за лечебните заведения в град
Пловдив, област Пловдив, област Пазарджик, област Хасково, област Кърджали и област Смолян.
3. Център за спешна медицинска помощ,
Варна – за лечебните заведения за болнична
помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а
и 3б от Закона за лечебните заведения в град
Варна, област Варна, област Русе, област Добрич,
област Шумен, област Разград, област Силистра
и област Търговище.
4. Център за спешна медицинска помощ,
Плевен – за лечебните заведения за болнична
помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а
и 3б от Закона за лечебните заведения в град
Плевен, област Плевен, област Ловеч, област
Габрово и област Велико Търново.
5. Център за спешна медицинска помощ,
Стара Загора – за лечебните заведения за болнична помощ и лечебните заведения по чл. 10,
т. 3, 3а и 3б от Закона за лечебните заведения в
град Стара Загора, област Стара Загора, област
Ямбол, област Сливен и област Бургас.
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Консултативната медицинска помощ при
спешни състояния в областта на токсикологията
се организира от следните центрове за спешна
медицинска помощ:
1. Център за спешна медицинска помощ,
София – за лечебните заведения за болнична
помощ в град София, Софийска област, област
Кюстендил, област Благоевград, област Враца,
област Монтана, област Перник и област Видин.
2. Център за спешна медицинска помощ,
Пловдив – за лечебните заведения за болнична
помощ в град Пловдив, област Пловдив, област
Пазарджик, област Хасково, област Кърджали,
област Смолян, област Стара Загора, област
Сливен и област Ямбол.
3. Център за спешна медицинска помощ, Вар
на – за лечебните заведения за болнична помощ
в град Варна, област Варна, област Русе, област
Добрич, област Шумен, област Разград, област
Силистра, област Търговище и област Бургас.
4. Център за спешна медицинска помощ,
Плевен – за лечебните заведения за болнична
помощ в град Плевен, област Плевен, област
Ловеч, област Габрово и област Велико Търново.
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Консултативната медицинска помощ при
спешни състояния в областта на термичната
травма се организира от следните центрове за
спешна медицинска помощ:
1. Център за спешна медицинска помощ,
София – за лечебните заведения за болнична
помощ в град София, Софийска област, област
Монтана, област Видин, област Враца, област
Перник, област Кюстендил, област Благоевград,
област Плевен, област Ловеч, област Габрово и
област Велико Търново.
2. Център за спешна медицинска помощ,
Пловдив – за лечебните заведения за болнична
помощ в град Пловдив, област Пловдив, област
Пазарджик, област Кърджали, област Смолян,
област Хасково, област Стара Загора, област
Сливен и област Ямбол.
3. Център за спешна медицинска помощ, Вар
на – за лечебните заведения за болнична помощ
в град Варна, област Варна, област Русе, област
Добрич, област Шумен, област Разград, област
Силистра, област Търговище и област Бургас.
Консултативната медицинска помощ при
спешни състояния в областта на гнойно-септичните заболявания се организира от Център за
спешна медицинска помощ – София, за цялата
страна.

Приложение 3
към чл. 23, ал. 3
ФИШ ЗА СПЕШНА ЗАЯВКА
ЦСМП гр. ........

ФИШ ЗА СПЕШНА ЗАЯВКА

ПАЦИЕНТ

ДАТА:

ЧАС:

ИМЕ:

ИСКАНЕ, ПОСТЪПИЛО ОТ:

АДРЕС:

ИСКАЩ ЛЕКАР:

ЕГН:

ДЛЪЖНОСТ:

ОТДЕЛЕНИЕ:

ТЕЛ:

ФАКС:

Възраст: г.

ВИД ИСКАНА ПОМОЩ:

СПЕШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

КЪМ:

Пол: М Ж

ПРОФИЛ:
СПЕШНА КОНСУЛТАЦИЯ
КРЪВ

МЕДИКАМЕНТИ

ДРУГИ:
СПЕШНА ДОСТАВКА НА
ДРУГА:
МОТИВ:

КР. ГРУПА:
А-АВ В-0
RH:

КОЛИЧЕСТВО:
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ДИАГНОЗА И КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО:
РЕШЕНИЕ НА ДЕЖУРНИЯ ЛЕКАР В ЦСМП
ИЗПЪЛНЕНИЕ
СПЕШНА КОНСУЛТАЦИЯ
1. ПОВИКВАНЕ:

3. ПРИСТИГАНЕ:

2. ОТПЪТУВАНЕ:

4. ЗАВРЪЩАНЕ

5. ЗАВРЪЩАНЕ

СПЕШНО
ПРИЕМАЩА БОЛНИЦА:

КОНСУЛТАНТ:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

ОТДЕЛЕНИЕ:

ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ []
РЕШЕНИЕ РКЦ []

ЕКИП:

1. ПОВИКВАНЕ:....Ч.

2. ОТПЪТУВАНЕ:...Ч.

3. ПРИСТИГАНЕ

5. ПРИСТИГАНЕ

В ЛЕЧ. ЗАВЕДЕНИЕ 1:...Ч.

В БОЛНИЦА 2:...Ч.

4. ОТПЪТУВАНЕ ОТ

6. ОТПЪТУВАНЕ ОТ

ЛЕЧ. ЗАВЕДЕНИЕ 1:.....Ч.

БОЛНИЦА 2:.....Ч.
7. ЗАВРЪЩАНЕ:...Ч.

СПЕШНА ДОСТАВКА
ПРОДУКТ:
КОЛА:

ДОСТАВЧИК:

ЗАЯВКА: Ч.

1. ПОВИКВАНЕ: Ч.

2. ОТПЪТУВАНЕ Ч.

4. ЗАВРЪЩАНЕ: Ч.

5. ЗАВРЪЩАНЕ: Ч.

ДОСТАВКА: Ч.
3. ПРИСТИГАНЕ: Ч.

ЗАБЕЛЕЖКИ
СЛУЧАЯТ ПРИКЛЮЧЕН В ....... Ч.

ДЕЖУРЕН ЛЕКАР В РКЦ:

Приложение № 4
към чл. 25, ал. 2, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ГРАД ..................
Отчет за извършена консултация
съгласно заповед № .....
Дата на консултацията: ............ Място на консултацията: ................
Име на болния: ................... ЕГН : . . . . . . . . . .
1.
2.
3.
Причини, мотивирали искането за консултативна помощ:
Извършена дейност:
Пациентът: остава в лечебното заведение
е прехвърлен в следното болнично заведение:
Според консултанта спешната консултация се е оказала:
– животоспасяваща
– необходима
– ненужна
Име на консултанта: ............................................................
7425

Подпис: ...........................
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НАРЕДБА № 48

от 9 септември 2010 г.
за признаване на организациите за защита
правата на пациентите за представителни
организации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът
и критериите за признаване на организациите
за защита правата на пациентите за представителни организации по смисъла на чл. 86б,
ал. 1 от Закона за здравето.
(2) С наредбата се определя и редът за
установяване на представителността на организациите на всеки три години след признаването им за представителни, както и редът за
извършване на проверки за съответствие на
представителните организации с условията по
чл. 86б, ал. 1 от Закона за здравето и с критериите и изискванията по чл. 3, чл. 4, ал. 1,
т. 2 – 14, чл. 6 и чл. 7, ал. 1 и 2 от наредбата.
Чл. 2. Организациите за защита правата
на пациентите са сдружения с нестопанска
цел за общественополезна дейност, които са
регистрирани в Централния регистър при
Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА
НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 3. За да бъдат признати за представителни организации по смисъла на чл. 86б,
ал. 1 от Закона за здравето, организациите
за защита правата на пациентите трябва да
отговарят на следните критерии:
1. да имат съдебна регистрация като сдружения по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
2. да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за
юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна
дейност, съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
3. да имат определени в устава и в съдебното
решение по регистрацията цели и задачи с
национално значение във връзка със защита
правата и интересите на всички пациенти без
оглед на конкретни заболявания, диагнози и
страдания;
4. да имат областни структури във всички
административни области на страната.
Чл. 4. (1) Организациите за защита правата на пациентите, които кандидатстват за
признаване за представителни организации
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по смисъла на чл. 86б, ал. 1 от Закона за
здравето, подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат
следните документи:
1. съдебно решение за първоначална регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние,
издадено от съда по регистрацията;
3. удостоверение от Централния регистър при Министерството на правосъдието
за юридическите лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност;
4. актуален устав и решение за приемането му;
5. декларации от членовете на управителните органи на организацията, че не са служители в държавни органи, органи на местното
самоуправление и местната администрация,
служители на Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни
каси и техните поделения, изпълнители на
медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от
Закона за здравното осигуряване, членове на
управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени
продукти, медицински изделия и апаратура;
6. списък на учредителите, който съдържа
трите имена, ЕГН, постоянен адрес на физическите лица – учредители, както и наименование, адрес по седалище на управление и
представители на учредителите – юридически
лица;
7. списък на членовете на организацията – физически и юридически лица, съдържащ
данните по т. 6;
8. справка за извършената от организацията или от нейните учредители и/или членове – юридически лица, дейност по защита
правата и интересите на пациенти с различни
и не по-малко от 15 отделни заболявания и/
или групи заболявания и/или класове болести
съгласно Международната класификация на
болестите (Десета ревизия) през последните
три години/или за срок не по-малък от три
години;
9. списък на областните структури с посочени адреси, в т. ч. и електронни адреси,
телефони за контакт и имена на представителите на организацията на територията на
всяка административна област на страната;
10. утвърден от управителния орган на
организацията график – приемно време по
дни и часове, в което пациентите могат да се
обръщат към обявените областни структури;
11. декларации от лицата по т. 9 за съгласието им да бъдат представители на организацията на областно ниво;
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12. декларации от законните представители
на юридическите лица – учредители и/или
членове на организацията, от които да е видно, че тези юридически лица са учредители/
членове само на тази организация за защита
правата на пациентите;
13. справка за активен и актуален сайт на
организацията, съдържащ информация за нейното създаване, управителен орган, членове,
дейност, структури, контакт със седалището
и структурите, като справката се подава по
желание на самата организация, ако разполага със сайт;
14. справка за източниците на финансиране
на организацията.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 11
и 12 се подават в оригинал или нотариално
заверени копия. Документите по т. 6 – 10, 13
и 14 се подписват от лицата, които представляват организацията.
(3) Когато се установят несъответствия
или непълноти в представената документация, министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя и дава указания за
отстраняването им в 14-дневен срок.
(4) При разглеждането на документите министърът на здравеопазването се подпомага
от комисия, в която са включени експерти
от Министерството на здравеопазването и
Националната здравноосигурителна каса.
(5) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава, правилата за работа
и за заплащане на комисията по ал. 4.
(6) В хода на своята работа комисията по
ал. 4 може да извършва и огледи на място
в седалището на организацията или в нейни
областни структури с цел установяване на
обстоятелствата, посочени в представените
от организацията документи.
Чл. 5. (1) Организациите за защита правата
на пациентите се признават за представителни организации със заповед на министъра на
здравеопазването.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок 30
дни от постъпването на документите по чл. 4
в Министерството на здравеопазването. В
случаите по чл. 4, ал. 3 срокът спира да тече.
(3) Заповедта по ал. 1 задължително съдържа наименование на организацията, данни за съдебната є регистрация, седалище и
представители.
(4) Отказът на министъра на здравеопазването да признае за представителна организация
за защита правата на пациентите се мотивира
и може да се оспорва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Министерството на здравеопазването
обявява на интернет страницата си актуален
списък на признатите за представителни
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организации за защита правата на пациентите, съдържащ подробна информация и за
областните є структури и лицата за контакт.
Чл. 6. (1) Признатите за представителни
организации за защита правата на пациентите
са длъжни да уведомят Министерството на
здравеопазването за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 не по-късно от 14
дни от настъпването им.
(2) При закриване на единствена областна
структура в съответната административна
област на страната организацията е длъжна
в срока по ал. 1 да уведоми министерството
за създаването на нова такава в областта и да
предостави необходимата информация за нея.
Чл. 7. (1) Признатите за представителни
организации за защита правата на пациентите
подават заявление до министъра на здравеопазването за установяване на представителността
си на всеки три години след признаването им.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок
до 30 дни преди изтичане на три години от
влизане в сила на заповедта по чл. 5, ал. 1
или на последната заповед за потвърждаване
на представителността на съответната организация. Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние,
издадено от съда по регистрацията;
2. справка за дейността на организацията
по защита правата на пациенти с различни
и не по-малко от 20 отделни заболявания и/
или групи заболявания и/или класове болести
съгласно Международната класификация на
болестите (Десета ревизия) през последните
три години, подписана от лицата, които представляват организацията;
3. сп ра вк а за новора зк ри т и облас т н и
структури на организацията (ако има такива),
подписана от лицата, които представляват
организацията.
(3) Министърът на здравеопазването извършва проверка за съответствието на организацията с условията по чл. 86б, ал. 1 от Закона
за здравето и с критериите и изискванията
по чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 2 – 14 и чл. 6 от тази
наредба и потвърждава представителността на
организацията в срок два месеца от подаване
на заявлението по ал. 2.
Чл. 8. Заявлението и документите по чл. 4,
ал. 1 и чл. 7, ал. 1 и 2 могат да се подават и
по електронен път.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ
Чл. 9. (1) Министърът на здравеопазването извършва проверки за наличието на
критериите за представителност на всяка
една от организациите за защита правата на
пациентите.
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(2) Проверките на признатите за представителни организации за защита правата
на пациентите могат да бъдат планови и
извънредни.
Чл. 10. (1) Плановите проверки са проверките по чл. 7, ал. 1.
(2) Извънредните проверки се извършват по
преценка на министъра на здравеопазването
без предварително уведомяване на съответната организация.
Чл. 11. (1) Проверките се извършват от
комисия от длъжностни лица, определена със
заповед на министъра на здравеопазването.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
предметът на проверката и времето за провеждането є.
(3) Проверките могат да се извършват по
документи и/или на място – в обявените от
организацията териториални структури и/
или седалището є.
(4) При извършване на проверки организациите са длъжни да предоставят на съответните длъжностни лица актуални документи по
чл. 4, ал. 1 в 7-дневен срок от поискването им.
Чл. 12. (1) В зависимост от резултатите от
проверката министърът на здравеопазването
може да отнеме представителността, когато:
1. организацията за защита правата на
пациентите, призната за представителна организация, не представи при поискване в срока
по чл. 11, ал. 4 актуалните документи по чл. 4
за състоянието на съответната организация;
2. се установи, че организацията е представила документ с невярно съдържание;
3. се установи, че организацията не отговаря
на условията за представителност по чл. 86б,
ал. 1 от Закона за здравето и на критериите
и изискванията по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1, т.
2 – 14, чл. 6 и чл. 7, ал. 1 и 2 от наредбата.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на
здравеопазването отнема представителността на организацията с мотивирана заповед,
която може да се оспорва пред Върховния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „областна
структура“ е място, офис или клон на организацията с обявено приемно време, през
което пациентите могат да се обръщат за
съдействие към представителите на съответната организация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на чл. 8, който влиза в
сила от 1 септември 2011 г.
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§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 86в, ал. 2, 4 и 5 от Закона за здравето и
отменя Наредба № 27 от 2008 г. за признаване на организациите за защита правата на
пациентите за представителни организации
(ДВ, бр. 106 от 2008 г.).
§ 4. (1) Признатите за представителни
организации за защита правата на пациентите по реда на отменената Наредба № 27 от
2008 г. за признаване на организациите за
защита правата на пациентите за представителни организации привеждат структурата и
дейността си в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок до 15 февруари 2011 г.
(2) В срок до 31 март 2011 г. министърът на
здравеопазването извършва извънредни проверки за съответствие с условията по чл. 86б,
ал. 1 от Закона за здравето и с критериите
и изискванията по наредбата и в зависимост
от резултатите със заповед потвърждава или
отнема представителността на организациите
по ал. 1. От влизане в сила на съответната
заповед започва да тече тригодишният срок
по чл. 7, ал. 1 от наредбата.
Министър: А.-М. Борисова
7428

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите
звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 49 и 55 от 2002 г., бр. 74 от 2003 г.; доп.,
бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2008 г.;
изм., бр. 70 от 2008 г. и бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „дейност“ се поставя запетая и се добавя „при условията на
ал. 3 – 6“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 2 се
определя, като разликата между норматива
за минимален брой съгласно приложението и
действителния брой на учениците в паралелка
се умножи със:
1. не по-малко от 40 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
І – VІІІ клас на общообразователните училища
е до 40 ученици;
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2. не по-малко от 20 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
І – VІІІ клас на общообразователните училища
е от 41 до 80 ученици;
3. не по-малко от 20 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
ІХ – ХІІ клас на общообразователните училища и във всички класове на професионалните
и спортните училища е до 80 ученици.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения
в ал. 3, т. 2 и 3, допълнителни средства извън
определените по единни разходни стандарти
се осигуряват по преценка на финансиращия
орган, ако това е необходимо. Размерът на
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.“
4. Алинея 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се
определя, като разликата между норматива
за минимален брой съгласно приложението и
действителния брой на учениците в паралелка
се умножи със:
1. не по-малко от 60 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
І – VІІІ клас на общообразователните училища и във всички класове на специалните
училища е до 40 ученици;
2. не по-малко от 40 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
І – VІІІ клас на общообразователните училища и във всички класове на специалните
училища е от 41 до 80 ученици;
3. не по-малко от 40 на сто от размера на
съответния единен разходен стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в
ІХ – ХІІ клас на общообразователните училища и във всички класове в професионалните
и спортните училища е до 80 ученици.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения
в ал. 5, т. 2 и 3, допълнителни средства извън
определените по единни разходни стандарти
се осигуряват по преценка на финансиращия
орган, ако това е необходимо. Размерът на
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 2. В чл. 11а, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 2,
3 и 4“ се заменят с „чл. 11, ал. 2 – 6“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 1 числото „25‘‘ се заменя с числото
„16‘‘.
2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4:
„(2) При определяне броя на групите по
ал. 1, т. 1 нормативът за максимален брой
съгласно приложението може да бъде завишен,
но не с повече от 10 на сто.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 броят на учениците в група може да бъде определен и
над норматива за максимален брой съгласно
приложението, но не с повече от 10 на сто.
(4) При недостатъчен брой ученици за образуване на групи по ал. 1, т. 1 в общообразователните училища при спазване на норматива
за максимален брой съгласно приложението
две групи се формират при минимален брой
16 ученици във всяка от тях.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 4. В приложението към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. На ред II в т. 1 числото „16“ се заменя
с числото „22“.
2. На ред VІІ в т. 2, буква „а“ числото „20‘‘
се заменя с числото „16‘‘.
Министър: С. Игнатов
7576

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 18 от 20 04 г. за регистрация
на пристанищните оператори в Република
България (обн., ДВ, бр. 109 от 2004 г.; изм.,
бр. 62 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните промени:
а) след думите „в което“ се добавя „посочват
единния си идентификационен код (ЕИК) и“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. удостоверение за актуалното състояние на вписванията в Търговския регистър
и копие от картата за идентификация по
БУЛСТАТ – когато операторът не е пререгистриран по реда на § 4, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби от Закона за
търговския регистър;
2. документ за създаване и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ – когато
пристанищните дейности и услуги на общинско
пристанище за обществен транспорт с регио-
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нално значение се извършват от собственика
чрез общинско предприятие по чл. 52 от Закона за общинската собственост;“;
в) създава се т. 7:
„7. документ за внесена държавна такса по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта.“
2. В ал. 2 думата „10-дневен“ се заменя с
„14-дневен“.
3. В ал. 3 числото „3“ се заменя със „7“.
4. В ал. 4 числото „3“ се заменя със „7“.
5. В ал. 5 думата „7-дневен“ се заменя с
„14-дневен“.
6. В ал. 7 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Внасянето на промени в регистъра се извършва
по реда на чл. 5.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Към за я влен ие т о за вп исва не на
промени във вече вписани в регистъра на
пристанищните оператори обстоятелства се
прилагат тези от документите по чл. 5, ал. 1,
които обосновават исканата промяна, както
и документ за внесена държавна такса по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „всяко специализирано
звено на „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ се заменят с думите
„всяка дирекция „Морска администрация“.
2. В ал. 4 думите „Всяко специализирано
звено на „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ се заменят с думите
„всяка дирекция „Морска администрация“.
§ 4. Приложението към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:

„Приложение
към чл. 2, ал. 1
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“

Регистър на пристанищните оператори
№ и № и Опера- СедаДанни за
дата дата
тор
лище собственика
на
на
ЕИК
на
на присвпис- изили
опера- танището,
ване дава- код по тора,
наимене
БУЛС- адрес
нование,
на
ТАТ
за
седалище,
запокорес- адрес, ЕИК
ведта
пон- или код по
за
денБУЛСТАТ
вписция,
ване
тел./
факс/
e-mail
1

2

3

4

5

Списък на присДоговор, предоставящ
РешеБетанищата (термидостъп до пазара на
ние на лежналите) и пристапристанищни услуги,
МС за
ки
нищните услуги, за за които е предоста- предостакоито е предоставен достъп
вяне на
вен достъп
концесия
код и
приста- № дата страни срок № дата
наимено- нищни
на
вание на услуги
издапристаниване
щето/терминала
по регистрация
6

7

8

9

10

11

12

13

14

“
§ 5. Навсякъде в текста думите „Пристанищна администрация“ се заменят с „Морска администрация“.
Преходна разпоредба
§ 6. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 1 се прилага до 31 декември 2010 г.
Министър: Ал. Цветков
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на
пристанищата на Република България (обн.,
ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм., бр. 62 от 2005 г.;
доп., бр. 91 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думата „пристанищата“ се добавя „(пристанищните терминали)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 3 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В пристанище, което е вписано в
регист ъра на пристанищата, могат да се
предоставят само вписаните в регист ъра
пристанищни услуги, като се използват само
вписаните пристанищни съоръжения и плаващи устройства.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съответното териториално звено“ се заменят със „съответната
дирекция „Морска администрация“ (Д „МА“)“,
а думите „за съответния пристанищен район“
се заменят със „съобразно определения є
район на действие“.
2. В ал. 4 след думите „регистровите книги“ се поставя запетая и се добавя „водени
от съответната Д „МА“, а думите „Пристанищна администрация – София“ се заменят
с „Морска администрация“.
§ 4. В чл. 5, ал. 3, т. 1 думите „специализираното звено“ се заменят със „съответната
Д „МА“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думата „пристанището“ се
добавя наклонена черта и „терминала“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. пристанищните приемни съоръжения
за отпадъци, резултат от корабоплавателна
дейност;“.
3. Създава се т. 12:
„12. Основните параметри на пристанището/терминала, представляващи част от
посочените от заявителя в приложения № 3,
4, 5, 6 и 7, са, както следва:
а) площта (в квадратни метри) на територията на пристанището;
б) броят на корабните места;
в) максимална проектна дълбочина пред
корабните места;
г) броят и общата дължина (в метри) на
плаващите устройства, предназначени за безопасно приставане и обслужване на кораби;
д) общата дължина (в метри) на корабните
места;
е) дължината (в метри) на бреговата линия;
ж) дължината (в метри) на кейовия фронт;
з) общата площ (в квадратни метри) на
откритите складове;
и) общата разгъната застроена площ (в
квадратни метри) на закритите складове;
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к) общият обем (в кубически метри) на
складовете по видове, в т. ч. стационарни
цистерни, силози и др. подобни за течни горива и насипни товари.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както плаващи“ се
заменят с „както и плаващите“, а думите
„приложения № 3, 4, 5 и 6“ се заменят с
„приложения № 3, 4, 5, 6 и 7“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информационната база данни по ал. 1
се актуализира всяка година към 30 март.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Данните по ал. 1 за пристанища за
обществен транспорт с национално значение
се изготвят и подават от пристанищните оператори на пристанищата, като всеки лист от
информационната база данни – съответните
приложения № 3, 4 и 7, се заверява от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
(4) Данните по ал. 1 за пристанища за обществен транспорт с регионално значение и
пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ
се изготвят и подават от собствениците на
пристанищата, като всеки лист от информационната база данни – съответните приложения
№ 3, 4, 5, 6 и 7, се заверява от собственика.
(5) Данните по ал. 3 и 4 се предоставят на
съответната Д „МА“ на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“. След проверка на
данните директорът на съответната Д „МА“
ги заверява и ги изпраща на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в електронен формат за актуализиране на информационната база данни
по ал. 1.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответното специализирано звено“ се заменят със „съответната
Д „МА“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „за пристанищата за обществен транспорт с национално и регионално
значение, а за пристанищата по чл. 107 – 109
ЗМПВВППРБ удостоверението се прилага
след издаването му“ се заличават;
б) в т. 2 се правят следните изменения:
аа) думите „съответното специализирано
звено“ се заменят със „съответната Д „МА“;
бб) в буква „а“ думите „приложения № 3
и 4“ се заменят с „приложения № 3, 4 и 7“;
вв) в буква „б“ думите „приложение № 5“
се заменят с „приложения № 4, 5 и 7“;
гг) в буква „в“ думите „приложение № 6“ се
заменят с „приложения № 4, 6 и 7“, а думите
„специализирано пристанище“ се заменят с
„пристанище със специално предназначение“;
в) в т. 4 думата „(експлоатационен)“ се
заличава, а след думата „пристанището“ се
поставя запетая и се добавя „изготвен в съот-
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ветствие с изискванията на чл. 19, ал. 4, т. 4
на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията
за експлоатационната годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; доп., бр. 32
от 2006 г.; изм., бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 100 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г.)“;
г) в т. 5 след думата „държавна“ се добавя
„или общинска“, а думите „актуална скица,
заверена от общината по местонахождението
на пристанището“ се заменят с „актуална
скица – извадка от действащата кадастрална
карта, а за районите, за които няма одобрена
такава – скица – извадка от подробен устройствен план, с нанесени граници, пътни комуникации и сгради, които да удостоверяват,
че предназначението и начинът на трайно
ползване на имота, на който е разположено
пристанището, позволяват ползването му като
пристанище в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията“;
д) точка 6 се изменя така:
„6. документи, удостоверяващи правния
статус на пристанищния оператор за пристанищата за обществен транспорт или собственика за пристанищата по чл. 107 – 109
ЗМПВВППРБ:
а) посочва се ЕИК или се представят
удостоверение за актуалното състояние на
вписванията в Търговския регистър и копие от
картата за идентификация по БУЛСТАТ – когато операторът не е пререгистриран по реда
на § 4, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби от Закона за търговския регистър;
б) документ за създаване и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ – когато
пристанищните дейности и услуги на общинско
пристанище за обществен транспорт с регионално значение се извършват от собственика
чрез общинско предприятие по чл. 52 от Закона за общинската собственост;“
е) създава се т. 7:
„7. документ за внесена държавна такса
по Тарифа 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта;“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а при първоначална
регистрация на пристанището – в 10-дневен
срок от издаване на удостоверението за експлоатационна годност на пристанището“ се
заличават.
2. В ал. 2 цифрата „3“ се заменят с „10“.
3. В ал. 3 след думата „пристанището“ се
добавя „или на пристанищния терминал“, а
цифрата „3“ се заменя със „7“.
4. В ал. 4 думата „7-дневен“ се заменя с
„10-дневен“.
5. В ал. 6 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „заявителят по чл. 9, ал. 1
писмено уведомява“ се заменят с „пристанищният оператор (съответно собственикът)
е длъжен писмено да уведоми“ и се добавя
изречеение второ: „Внасянето на промени в
регистъра се извършва по реда на чл. 9 и 10.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Към за я влен ие т о за вп исва не на
промени във вече вписани в Регистъра на
пристанищата обстоятелства се прилагат тези
от документите по чл. 9, ал. 2, които обосновават исканата промяна, както и документ
за внесена държавна такса по Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта.
(3) Когато промените на обстоятелствата,
подлежащи на вписване в регистъра, касаят
издаване на удостоверение за експлоатационна годност поради изтичане на срока на
валидност на същото, вписването в регистъра
става служебно в 7-дневен срок.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В срока по ал. 1 пристанищният оператор или собственикът е длъжен писмено да
уведоми изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
за настъпила промяна в данните по чл. 7.“
§ 10. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Дължина на бреговата линия“ е линейната дължина в метри на бреговата линия на
територията на пристанището. За речните
пристанища дължината на бреговата линия
се измерва при кота „0“ на пегела.
2. „Дължина на кейовия фронт“ е сборът
от дължината на кейовите съоръжения и дължината на плаващите устройства, използвани
за швартоване и/или престой на корабите.
3. „Дължина на кейовото съоръжение“ е
линейната дължина в метри на тази страна на
пристанищното съоръжение, която е в допир
с водата и може да се използва за заставане
на кораби.
4. „Дължина на плаващото устройство“ е
линейната дължина в метри на тези страни
на плаващото устройство, които са експлоатационно годни да се използват за заставане
на кораби.
5. „Кейово съоръжение“ е пристанищно
съоръжение, предназначено за швартоване и
престой на кораби и/или плаващи съоръжения.
6. „Плаващо устройство“ означава плаващо
съоръжение, постоянно закрепено в акваторията на пристанището, в т.ч. и плаващ док или
друга плаваща платформа, когато се използва
за безопасно приставане и обслужване (в т.ч.
и за ремонт) на кораби.“
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§ 11. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСК А АДМИНИСТРАЦИЯ“
Р Е Г И С Т Ъ Р Н А П Р И С Т А Н И Щ А Т А
Пристанища в района на дирекция „Морска администрация – .......................................“
Първа част на регистъра:
№ по
ред и
дата

Регистров
код на
пристанището или
на терминала

1

2

Наимено- Место- ПристанищПриставание, вид положе- ни дейности
нищен
оператор/
и предназние и
и услуги,
начение
коорди- извършвани собственик
нати
на терито- на пристарията на
нището
пристанището
3

4

5

6

№ и
дата
на
УЕГ

7

НалоПристанищ- Дата на Бежени
ни приемни залича- лежограни- съоръжения ване на
ки
чения на за отпадъ- вписваексплоа- ци – резулнето и
тацията тат от кора- основабоплавател- ние за
на дейност
това
8

9

10

11

Забележки:
1. В колонка 2 се попълва шестзначният цифров регистрационен код на пристанището „АВCCDD“,
където:
А е код на съответната дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както следва:
дирекция „Морска администрация – Варна“ – 1
дирекция „Морска администрация – Бургас“ – 2
дирекция „Морска администрация – Лом“ – 3
дирекция „Морска администрация – Русе“ – 4;
В е код на раздела съгласно чл. 4, ал. 3 от наредбата;
СС е код на пристанището съгласно приложения № 1 и 2 ЗМПВВППРБ или пореден номер за
пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ и DD е код на терминала.
2. В колона 5 се попълват пристанищните дейности и услуги, които се извършват на територията
на пристанището (съответно на терминала).
3. В колона 8 се записва датата на преустановяване, временно или постоянно ограничаване (съответно на възстановяване) на експлоатацията на пристанището или терминала и регистрационният
номер на акта, с който е наложено (съответно отменено) ограничението.
4. В колона 9 се попълват: видът, броят и капацитетът на пристанищните приемни съоръжения
за отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
5. В колона 11 се вписва основанието за вписване на съответното обстоятелство (в т.ч. на промени
във вписани обстоятелства и на наложени ограничения на експлоатацията на пристанището) и други
бележки относно дейността на пристанището.
6. Основните параметри на пристанището по чл. 7, т. 12 се вписват във втората част на регистъра,
а при попълване на регистровите книги (на хартиен носител) данните се вписват на гърба на страницата, на която е попълнена част първа на регистъра.
Втора част на регистъра: основни параметри по чл. 7, т. 12:
Площ на
Брой на Максимал- Брой и обща
Обща Обща Дължи- Обща
Обща
Общият обем
територия- корабни- на проектдължина на
дъл- дължи- на на
площ
разгъната на складовете
та на прис- те места на дълбоплаващите
жина
на на кейовия на от- застроена
по видове, в
танището
чина пред
устройства,
на
брегофронт критите площ на т.ч. стационар(кв. м)
корабните предназначени корабвата
(м)
складо- закритите
ни цистерни,
места
за приставане
ните
линия
ве
складове
силози, и др.
и престой на
места
(м)
(кв. м)
(кв. м)
подобни за
кораби
(м)
течни горива и
(бр./м)
насипни товари
(куб. м)
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

“
§ 12. В заглавието на приложение № 2 към чл. 7, т. 3 думата „основните“ се заменя с „основни“.
§ 13. Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1
Наименование на пристанището/терминала:
………………………………………………………................……
Собственик/пристанищен оператор:
…………………………………………………................…………

Заверил: директор на
Д „МА“ – ……град: (подпис и печат)
име и фамилия
Дата:………

Основни данни на пристанище за обществен транспорт
Пор.
номер

Показател

Един.
мярка

Описание

1

2

3

4

1.

Наименование

2.

Географски координати

3.

Код по международната номенклатура – Locode

4.

Територия

5.

Навигационни знаци:

кв.м.

денем

да/не

нощем

да/не

6.

Специализирани терминали – име на терминала, брой
корабни места
…………………………
…………………………

7.

Съоръжения:

8.

бр.

предназначение

- кейова механизация

бр.

вид

- тилова механизация

бр.

вид

- други специализирани
…………………………..

бр.

описание

Складове:

да/не

- закрити складове

кв.м

предназначение

- открити складове

кв.м

предназначение

- течни товари

куб.м

предназначение

- специализирани товари
9.

Организация и наличие на съоръжения за приемане и
обработка на течни и твърди отпадъци

да/не

описание

10.

Охрана на територията

да/не

описание

11.

Осъществяване на граничния контрол:

да/не

описание – място и наименование на съответната служба

- митнически контрол
- контрол от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
- граничен паспортен
- санитарен, ветеринарен и фитосанитарен контрол
12.

Поддържане на дълбочините на подходите и акваторията

13.

Поддържане на навигационните знаци
Забележка:

Нанесъл данните упълномощен представител
на собственика /пристанищния оператор на
пристанището/терминала: …(подпис и печат)……
трите имена, длъжност
Дата:………

Заверил упълномощен представител на
съответното ТП на ДППИ ……град: …(подпис и печат)…
трите имена, длъжност
Дата:………
(Забележка. Попълва се само за пристанища за
обществен транспорт с национално значение.)“
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§ 14. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 1
Наименование на пристанището/терминала:

Заверил: директор на

……………………………………………………................…...……

Д „МА“ – ……град (подпис и печат)

Собственик/пристанищен оператор:

име и фамилия

………………………………………………………...................……

Дата:………

Параметри на терминалите (кейове, понтони, плаващи пристанищни съоръжения, служещи за връзка
между кораба и брега) (Загл. доп. – ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
Пристанище: (наименование)………………………………………………………..
№

Характеристика

Един. мярка

Описание

Забележка

1

2

3

4

5

Корабно място / терминал
I.
I.1.

Местоположение
Разстояние от входовете на пристанището:
- главен вход

II.

Предназначение

III.

Оразмерителни данни:

III.1.

Дължина на корабното място

III.2.

Дълбочина на корабното място:

м

м

- проектна

м

- съществуваща

м

III.3.

Година на въвеждане в експлоатация

III.4.

Ширина на подкрановия път

III.5.

Наличие на жп коловози между подкрановите пътища, дължина

бр./м

III.6.

Брой на бреговите вързални устройства
и разстояние между тях

бр./м

III.7.

Тип и конструкция на кейовата стена

III.8.

Брой и вид на бреговите отбивни съоръжения
и разстояние между тях

III.9.

Натоварвания

IV.
IV.1.

- от тилова подкранова релса

т/кв.м

- буферна зона

т/кв.м

- тилова зона

т/кв.м

Транспортни връзки и подходи:
Пътни връзки:
- ширина на пътното платно
- тип настилка

IV.2.

Жп връзки
- брой на челните коловози
- брой и разположение на тиловите коловози

V.
V.1.

м

Складове:
Открити складове:
Предназначение

м
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Размери: дължина х ширина х височина
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3
м

Настилки – вид
- допустимо натоварване

т/кв.м

Стационарно оборудване
- наличие
- описание и техническа характеристика
V.2.

Покрити складове (№):
Предназначение
- година на постройка
- етажност
- конструкция
размери на склада:
Lх B х H
- полезен обем
- допустимо натоварване

куб.м
т/куб.м

размери на вратите, бр., L х B х H
Стационарно оборудване:
- наличие
- описание и техническа характеристика
Противопожарна обезпеченост, наличие и вид
V.3.

Други сгради – предназначение

VI.

Инженерни мрежи /комуникации:

VI.1.

Ел. захранване:
- напрежение
- мощност

V
kW

- източник на захранване
Захранване на корабите – ел.табла
Осветление, тип, норма
VI.2.

Водопроводна мрежа:
- водопровод, брой хидранти, дебит

VI.3.

Канализация, брой шахти

VI.4.

Противопожарна защита, описание

VI.5.

Наличие на телефонна мрежа

VI.6.

Други

VII.

Кейова механизация

VII.1. Портални кейови кранове:
Вид №
Модел
Фирма производител
Година на монтаж
Товароподемност
Обсег на стрелата max/min
Инстал. мощност

t
м
kW

4

5
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VII.2. Специализирана кейова механизация:
Вид №
Модел
Фирма производител
Година на монтаж
Товаропод. (мин./макс. излет на стрел.)

t

Обсег на стрелата max/min

м

Ел. захранване

V

Инстал. мощност
VII.3. Тилова кейова механизация

kW
вид

Вид №
Модел
Фирма производител
Година на монтаж
Товароподемност

t

Обсег на стрелата max/min

м

Ел. захранване

V

Инстал. мощност
VII.4. Мобилна тов./разтов. механизация:

kW
вид

Вид №
Модел
Фирма производител
Година на доставка
Товароподемност

t

Обсег на стрелата max/min

м

Височина на повдигане

Н

Собствена инстал. мощност

kW

Нанесъл данните упълномощен представител
на собственика /пристанищния оператор на
пристанището/терминала: …(подпис и печат)…..
трите имена, длъжност
Дата:………

Заверил упълномощен представител на
съответното ТП на ДППИ...…град:…(подпис и печат)……
трите имена, длъжност
Дата:………
(Забележка. Попълва се само за пристанища
за обществен транспорт с национално значение.)“
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§ 15. Приложение № 5 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 8, ал. 1
Наименование на пристанището/терминала:
………………………………………………...............……....….……
Собственик/пристанищен оператор:
……………………………………………………………....................

Заверил: директор на
ДМА – ……град (подпис и печат)
име и фамилия
Дата:………

Данни за вписване на рибарски и яхтени пристанища
Пор.
номер

Показател

Ед.
мярка

Описание

1

2

3

4

1.

Наименование

2.

Географски координати

3.

Община

4.

Боцманат на ИА „МА“, УКВ канал за връзка

5.

Собственик:
- БУЛСТАТ
- адрес

6.

Оператор/собственик данни по чл. 9, ал. 2, т. 6

7.

Капацитет за домуване:
- рибарски кораби

бр.

- яхти и други плавателни съдове за развлечение

бр.

видове

- други плавателни съдове
8.

Предоставяни пристанищни услуги

9.

Територия

10.

Навигационни знаци:

11.

кв.м

- денем

да/не

- нощем

да/не

Дължина и вид на кейовите съоръжения

бр.

за всеки пристан

м/м

предназначение

м/м

предназначение

12.

Дължина на бреговата ивица

13.

Вързални устройства:

бр.

- мъртви котви с буй

бр.

- отбивни устройства

да/не

14.

Спасителни средства:

описание

- спасителен катер с буксир

да/не

- спасителни пояси и ризи

да/не

- противопожарни средства

да/не

15.

Осветление на територията

да/не

16.

Съоръжения:

описание

- понтони
- кран за докуване

да/не

бр.

- слип за лодки

да/не

бр.

17.

Ток 220 V

да/не

18.

Прясна вода

да/не

19.

Тоалетна и баня

да/не
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20.

Сметосъбиране

да/не

описание

21.

Охрана

да/не

описание – име на
фирмата

22.

Поддържане на дълбочините на акваторията и подходите

име на
организация

23.

Поддържане на навигационните знаци

име на
организация

Ползване на КПП и митн. пункт

да/не

наименования на
поделенията и адрес

Забележка:
Нанесъл данните упълномощен представител
на собственика /пристанищния оператор на
пристанището/терминала:.…(подпис и печат)……
трите имена, длъжност
Дата:………

Заверил упълномощен представител на
съответното ТП на ДППИ ……град:…(подпис и печат)……
трите имена, длъжност
Дата:………
(Забележка. Попълва се само за пристанища
за обществен транспорт с национално значение.)“

§ 16. В приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. Преди таблицата се добавя следният текст:
„Наименование на пристанището/терминала:
Заверил: директор на
………………………………………………………......................……
Д „МА“ – ……град (подпис и печат).
Собственик/пристанищен оператор:
име и фамилия
……………………………………………......................………………
Дата:………“
2. След таблицата се добавя следният текст:
„Нанесъл данните упълномощен представител Заверил упълномощен представител на
на собственика /пристанищния оператор на
съответното ТП на ДППИ ………град:
пристанището/терминала: …(подпис и печат)…… …(подпис и печат)………
трите имена, длъжност
трите имена, длъжност
Дата:………
Дата:………
(Забележка. Попълва се само за пристанища
за обществен транспорт с национално значение.)“

§ 17. Създава се приложение № 7 към чл. 8, ал. 1:

Наименование на пристанището/терминала:
……………………………………………………………....................
Собственик/пристанищен оператор:
…………………………………………………………....................…

„Приложение № 7
към чл. 8, ал. 1

Заверил: директор на
Д „МА“ – ……град (подпис и печат)
име и фамилия
Дата:………

Параметри на плаващи пристанищни устройства, използвани за приставане на кораби (понтони,
плаващи докове и др.)
№

Характеристика
за всяко плаващо съоръжение поотделно

Един.
мярка

Параметър/описание

Забележка

1

2

3

4

5

Терминал (кей)

Наименование

Наименование/вид на плаващото съоръжение

плаващо съоръжение с регистрационен №

1.1

Местоположение

Корабно място №……..

1.2

Тип и конструкция / година на производство

описание

1.3

Тип и конструкция на преходния мост

описание

1.4

Собственик

име, БУЛСТАТ/адрес

1.5

Ползвател

име, БУЛСТАТ/адрес

1.6

Вид пристанищни услуги, извършвани на
съоръжението

описание

1
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1.7

Габаритни размери: дължина/ширина/ метри
височина

1.8

Сумарна дължина на тези страни на пла- метри
ващото устройство, които могат да се
използват за заставане на кораби, в линейни метри

1.9

Брой и конструкция на вързалните устройства

бр.

описание

1.10

Брой и вид на отбивните съоръжения

бр.

описание

1.11

Ел. захранване

описание

1.12

Водоснабдяване с питейна вода

описание

1.13

Осветление – тип, норма

описание

1.14

Осветление на преходните мостове и проходите за преминаване на брега

описание

1.15

Противопожарна инсталация и противопожарни средства, описание

описание

1.16

Спасителни средства

описание

1.17

Други:

Нанесъл данните упълномощен представител
на собственика /пристанищния оператор на
пристанището/терминала: …(подпис и печат)……
трите имена, длъжност
Дата:………

БРОЙ 75
5

Заверил упълномощен представител на
съответното ТП на ДППИ ………град:
…(подпис и печат)………
трите имена, длъжност
Дата:………
(Забележка. Попълва се само за пристанища
за обществен транспорт с национално значение.)“

§ 18. Навсякъде в наредбата думите „Пристанищна администрация“ се заменят с „Морска
администрация“.
Министър: Ал. Цветков
7430
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), както следва:

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-66
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2009/160/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г.
за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с цел включване на 2-фенилфенол като активно
вещество (ОВ L 338, 2009 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
Общо име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

303. 2-фе- б и ф е н и л н и л ф е н о л 2-ол
(включително неговите соли,
като натриева сол)
CAS №:
90-43-7
CIPAC
№: 246

Чистота

Номер Дата на Дата на
Срок Срок за
на ди- влизане изтича- за приприк
ректив сила
не на
лагане лючване
вата за
срока на на разна
включвключ- поредпререване
ване
бите на гистранациоцията
нално
ниво

Специфични условия

3

4

5

6

7

8

9

≥ 998
g/kg

2009/
160/ЕО

01.01.
2010 г.

31.12.
2019 г.

01.01.
2011 г.

31.12.
2014 г.

ЧАСТ А
Могат да бъдат разрешени само
употреби на закрито като фунгицид след прибиране на реколтата
в затворени дъждовални камери.
ЧАСТ Б
С оглед на прилагането на единните
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за 2фенилфенол, и по-специално допълнения I и II към него, в окончателната им редакция, изготвена на
27 ноември 2009 г. от Постоянния
комитет по хранителната верига и
здравето на животните.
При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на въвеждането на подходящи практики
за управление на отпадъците във
връзка с обработката на останалия
след третирането отработен разтвор,
включително водата за почистване
на дъждовалната инсталация.
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Държавите членки, разрешаващи
изх върл янето на от работени те
води в канализационната система,
са длъжни да осигурят извършването на оценка на риска в местен
мащаб.
Засегнатите държави членки осигуряват предоставянето на Комисията от страна на нотификатора
на допълнителна информация по
отношение на възможността за
депиг мен тац и я на кожата п ри
работници и потребители вследствие на евентуална експозиция
на метаболита 2-фенилхидрохинон
(PHQ), присъстващ върху кората
на цитрусови плодове.
Те следят за това нотификаторът
да предостави тази информация на
Комисията до 31 декември 2011 г.
Засегнатите държави членки осигуряват предоставянето на Комисията от страна на нотификатора
на допълнителна информация, която да потвърди, че приложеният
при изпитванията за наличие на
остатъчни вещества метод за анализ вярно определя остатъчните
количества от 2-фенилфенол, PHQ
и от техни комбинации.
Те следят за това нотификаторът
да предостави тази информация на
Комисията до 31 декември 2011 г.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Цв. Димитров

7395

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 106
от 7 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Балта лата“ – контур
„1“ и контур „2“, разположена в землищата на
с. Кутово и с. Антимово, община Видин, област
Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1
от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 31
от 1 септември 2010 г. разрешавам на „ФЦЦ
конструсион“ – АД, Барселона, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в Регистъра
за търговски дружества под № 94.500, том 25.762,
стр. 108, със седалище и адрес на управление
Кралство Испания, гр. Барселона, ул. Балмес
36, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богат-

ства, в площ „Балта лата“ – контур „1“ и контур
„2“, разположена в землищата на с. Кутово и
с. Антимово, община Видин, област Видин, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,753 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки: от № 1
до № 13 включително за контур „1“ и от № 14 до
№ 25 включително за контур „2“, в координатна
система „1970 година“:
№

Х

Y

1

2

3
Контур „1“

1.

4787219.65

8477322.96

2.

4786636.56

8477489.91

3.

4786520.04

8476862.80

4.

4786575.60

8476845.80

5.

4786587.50

8476970.00

6.

4786738.80

8476955.00
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1

2

3

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

7.

4786846.00

8477044.00

8.

4786840.70

8476806.00

9.

4786857.00

8476795.50

10.

4786881.30

8476755.50

РЕШЕНИЕ № 585-ИП
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор отнема издадения с Решение № 247-ИП на КФН от 5.03.2008 г.
лиценз на „Лидер инвест България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Царибродска 94, за извършване
на дейност като инвестиционен посредник.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

11.

4786929.30

8476716.30

12.

4786826.89

8476616.90

13.

4786973.52

8476583.77

Контур „2“
14.

4786545.15

8475297.20

15.

4786846.63

8476202.66

16.

4786819.48

8476230.89

17.

4786773.10

8476275.64

18.

4786760.31

8476286.86

19.

4786722.11

8476320.42

20.

4786669.07

8476362.74

21.

4786614.10

8476402.51

22.

4786557.31

8476439.65

23.

4786498.84

8476474.07

24.

4786451.70

8476498.91

25.

4786211.13

8475397.33

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работа по проучване
и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от
договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен акт в случай на обжалване
и поражда правни последици при сключване на
договор за проучване с титуляря.
7. Допускам предварително изпълнение на
разрешението на основание чл. 60, ал. 1 АПК
с цел защита на особено важни държавни и
обществени интереси – строителство на обект
с национално значение „Нов граничен комбиниран – железопътен и пътен – мост на река
Дунав между Видин и Калафат“ и прилежащата
му инфраструктура, включваща изграждане на
железопътна линия, първокласен път, 4 пътни
възела и 4 надлеза над железопътна линия. За
изпълнението на тези съоръжения е необходимо
осигуряването на достатъчен ресурс подземни
богатства – строителни материали.
8. Разрешението може да бъде обжа лвано пред Върховни я а дминист рат ивен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“. На основание чл. 60, ал. 4 АПК разпореждането, с което се допуска предварително
изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от
съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.
За министър: Е. Захариева
7363

7404

За председател: А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 586-ЗОД
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 56 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 99б, ал. 1,
т. 3 и ал. 3 от Закона за здравното осигуряване
Комисията за финансов надзор отнема лицензия
за доброволно здравно осигуряване на здравноосигурително дружество „Уника здравно осигуряване“ – ЕАД (в процес на учредяване), със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Юнак 11, издадена с Решение
№ 347-ЗОД от 8 април 2009 г. на Комисията за
финансов надзор.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.
7405

За председател: А. Джалъзов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 457
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столична община, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 81, ал. 2,
чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ПР ЗУТ и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-117 от 15.12.2009 г., т. 45, и ЕСГ-43 от 04.05.2010 г., т. 19 Столичният общински
съвет реши да одобри проект за:
1. План за регулация за УПИ І-16, кв. 3, м. кв.
Абдовица, изменение на улична регулация за създаване на нова улица по о. т. 8а – 8г по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и защриховки
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за УПИ І-16, кв. 3, м.
кв. Абдовица, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано чрез район
„Искър“ пред Административния съд – гр. София,
в 14-дневен срок от съобщаването.
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
7397

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 548
от 9 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1,
протокол от 23.03.2010 г. на Общинския експертен
съвет – гр. Белово, Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Одобрява ПУП – (парцеларен план) трасе
на оптичен кабел, преминаващ през землище
с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.
Трасето на оптичния кабел започва от края на
регулацията на гр. Белово, която е и землищна граница между землищата на гр. Белово и
с. Дъбравите, преминава по западната страна в
сервитута на местен път ПИ 000161, следвайки
посоката му първо на север, след това на запад
и североизток до достигане на регулацията на
с. Дъбравите.
Дължината на трасето е 1080 м.
Председател: К. Варев
7316

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 36
от 22 и 27 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Допълва годишната план-програма за работа
на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2010 г.
и Списъка с обекти за приватизация със следния общински имот: обособен обект Автогара,
гр. Малко Търново.
2. След изготвянето на приватизационната
оценка обектът да се предложи за закупуване
първо на Община – гр. Малко Търново.
3. Да не се извършват разпоредителни сделки
с имуществото на обособения обект, сключването на договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити с общински
имоти.
Председател: Сн. Маджарова
7317

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2548-17
от 28 и 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ по
предложение на кмета на общината с вх. № ОС-7-
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9302/31/07.02.2007 г. Общинският съвет – гр. Вар
на, одобрява план за регулация и застрояване на
ж.к. Вл. Варненчик, ІІ м. р., Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател: Н. Апостолов
7381

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 19-3
от 31 март 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, приема изработения проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на „Бизнес
зона“ – гр. Добрич.
Председател: Р. Иванов
7319

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ЗАПОВЕД № 424
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 34-17 от 6.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол, нареждам да се закрие ЦДГ
„Зорница“ – гр. Дългопол, считано от 1.09.2010 г.,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
2. Имуществото на закритата детска градина
е общинска собственост и остава за стопанисване
от общината.
3. Децата от закритата детска градина се
пренасочват в ЦДГ „Детелина“ – гр. Дългопол.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Зорница“ – гр. Дългопол, да се съхранява в ЦДГ
„Детелина“ – гр. Дългопол.
7318

Кмет: Св. Якимов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1071
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с Решение № 787 от 26.11.2009 г. и
становище на Постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“ (ниско застрояване) на имот № 033022
в землището на с. Крушовица, Община Елин
Пелин, Софийска област.
7441

Председател: Г. Костов
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 886
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект: Кабелно
захранване за нуждите на „Бяла река 93“ – ООД,
захранващо урегулиран поземлен имот (УПИ)
008085, местност Кантона, землище на гр. Карлово, област Пловдив, преминаващ през ПИ
№ 95 – полски пътища, ПИ № 8017 – полски
пътища, публична общинска собственост, и ПИ
№ 008085 – бензиностанция, собственост на „Бяла
река 93“ – ООД.
Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 205 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
7456

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 553
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каспичан, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 019053, местност
Под изток, землище с. Каспичан, за изграждане
на обект „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“, собственост на „Миномет
Транс“ – ЕООД, Каспичан.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Каспичан до Административния съд – Шумен.
Председател: Н. Неделчева
7457

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-08-168
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам
план на новообразуваните имоти и регистър към
него за местността Манчовото в землището на
гр. Вършец. Планът е приет от комисия по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол от 22.12.2004 г. Представена е документацията по т. 3.8 от Заповед
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ.
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Заповедта да се изпрати в 3-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“ и да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител – Монтана, пред Административния съд – Монтана, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Петров
7458

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 405
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява проект ПУП – парцеларен план за
трасе на кабел НН до „Зеленчукова борса на
производителя с магазин и земеделска аптека“
в имот № 100037, землище с. Кърналово, с трасе
и сервитутите, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имот № 000538, имот
№ 000342, имот № 000533 в землище с. Кърналово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
7407
РЕШЕНИЕ № 408
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява проект ПУП – парцеларен план за
трасе на външна канализация до имот № 011025,
м. Караач – Дамяница, землище на гр. Петрич, с
трасето и сервитутите, предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имот № 000112, имот
№ 000126, имот № 142027 в землище на гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
7408
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ОБЩИНА ПОПОВО

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

РЕШЕНИЕ № 492
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 9, чл. 35з,
чл. 35и, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 39
НТК Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
следните обекти чрез публичен търг с явно наддаване, както следва:
а. обект УПИ и сграда – масивна двуетажна – с. Садина, нач. тр. цена – 30 453,60 лв.;
стъпка – 1000 лв.; депозит – 3045 лв.;
б. обект „Автоспирка“ – с. Априлово, нач.
т р. цена – 479 0 л в.; с т ъп к а – 20 0 л в.; депо зит – 479 лв., при следните условия:
1.1. Депозитът за участие в търга се внася
по с-ка № BG75UBBS8002330135430, BIC код на
банката UBBS BGSF в „ОББ“ – Попово, или в
касата на общината, стая 215, до 15-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.2. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я,
която се получава от стая 209 на общината след
представяне на документ за внесени 100 лв., без
ДДС, за един обект в касата на Информационния
център на общината.
1.3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 15-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
1.5. Срок за оглед на обектите – всеки присъствен ден – от 10 до 16 ч. до 15-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“
след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
1.6. Търгът ще се проведе първия работен ден
след 15-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 10 ч. в залата на Информационния център на общината.
1.7. Повторен търг за непродадени обекти да
се проведе 15 дни след първия по същото време
и на същото място и при същите условия.
2. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия, която да организира и проведе
търга, да определи участниците, спечелили търга,
и да сключи приватизационните договори с тях.
Председател: Тр. Трифонов
7386

ЗАПОВЕД № 492
от 1 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП с цел оптимизиране управлението и
дейността на мрежата от детски заведения на
територията на община Средец съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и децата в паралелките и групите на
училищата, детските градини и обслужващите
звена и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета и Решение № 455 от 26.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Средец, област Бургас,
нареждам:
Преобразувам Целодневна детска градина
„Дъга“ – с. Дебелт, Целодневна детска градина – с. Факия, Целодневна детска градина с. Загорци, Целодневна детска градина – с. Орлинци,
чрез сливане в една Целодневна детска градина
„Дъга“ – с. Дебелт, с филиали в селата Факия,
Загорци и Орлинци считано от 1.09.2010 г. при
следните условия:
1. Възлагам на директора на ЦДГ „Дъга“ – с. Дебелт, в изпълнение на Решение № 455 от 26.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Средец, област Бургас,
да упражнява ръководство и управление, респ.
правомощията си по отношение на създадените
филиали на ЦДГ „Дъга“ – с.Дебелт, в селата
Факия, Загорци и Орлинци.
2. Задължителната учебна документация, наличният инвентар, сградният фонд и поземлените
имоти – публична общинска собственост, управ
лявани от преобразуваните детски заведения, се
приемат за управление и стопанисване от ЦДГ
„Дъга“ – с. Дебелт.
3. Трудовите правоотношения на педагогическия и непедагогическия персонал в преобразуваните детски заведения да бъдат уредени при
условията и реда на чл. 123, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 119 КТ.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародвано є в „Държавен вестник“.
За кмет: Д. Динев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 405
от 23 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява проект – парцеларен план за реконструкция на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV и 400 kV
на територията на с. Виница, кв. Дебър, кв.
Любеново, община Първомай.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Административния съд – Пловдив.
Председател: Д. Петков
7342

7460

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 353
от 30 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване и план
за регулация за кв. Изток – гр. Твърдица, община
Твърдица, област Сливен.
Председател: Хр. Сосеров
7502
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ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 1269
от 7 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП
и Решение № 631 от 08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, обединявам Целодневна
детска градина „Надежда“ – с. Нова Надежда, и
ОДЗ „Пролет“ – с. Узунджово, в ОДЗ „Пролет“
с 4 групи, както следва:
1 яслена група;
3 групи за деца от 3 до 7 години, считано от
20.09.2010 г.
Щатният персонал да се приведе съобразно
броя на децата и групите съгласно Наредба № 3 от
2008 г. на МОН за нормите на преподавателската
работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета.
Кмет: Г. Иванов
7503
ЗАПОВЕД № 1270
от 7 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 599 от 08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Хасково, закривам Целодневна детска
градина „Снежанка“, кв. Болярово – Хасково,
считано от 20.09.2010 г., при следните условия:
1. Децата ще посещават групата към ОДЗ № 17
„Иглика“ с място кв. Болярово.
2. Трудовите правоотношения на работещите
в ЦДГ № 13 „Снежанка“, кв. Болярово, да се
уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. На основание чл. 15, ал. 5 ППЗНП задължителната документация на детската градина по
Наредба № 4 на МОМН и счетоводната документация – ведомости за заплати, да се съхраняват
в ОДЗ № 17 „Иглика“, Хасково.
4. Недвижимо имущество – сграда, земя и
всички дълготрайни материални и нематериални
активи, да се прехвърлят за отчетност към Обединено детско заведение № 17 „Иглика“ – Хасково.
Кмет: Г. Иванов
7504

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
ЗАПОВЕД № 250
от 31 август 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП в изпълнение
на Решение № 30 от 29.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Цар Калоян, нареждам:
1. Преобразувам ОДЗ „Васил Левски“ и ЦДГ
„Славейче“ чрез сливане в едно ОДЗ „Славейче“,
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
2. Задължителната документация на ОДЗ „Васил Левски“ и наличният инвентар се приемат за
управление и стопанисване от ОДЗ „Славейче“
и община Цар Калоян.
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3. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Цар Калоян.
Кмет: А. Ахмедов
7333

ОБЩИНА С. МЕДКОВЕЦ,
ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № 151
от 8 септември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП, Наредба № 7 от
1999 г. за определяне на числеността на персонала
в детските градини, училищата и обслужващите
звена във връзка с изпълнение на Решение № 313
от 19.08.2010 г. Общинският съвет – с. Медковец,
нарежда:
1. Да се закрие ЦДГ – Расово, и ДЯ – Расово.
2. Да се разкрие ОДЗ „Щурче“ – с. Расово,
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
3. Задължителната документацията, ДМА и
инвентарът на ЦДГ и ДЯ – Расово, да се поемат
за стопанисване и управление от новообразуваното детско заведение и домуването на децата
да бъде запазено в съществуващия сграден фонд.
4. Числеността на персонала да се определи
съгласно Наредба № 7 от 1999 г. на МОН.
5. Трудовите правоотношения с персонала да се
уредят по реда и условията на Кодекса на труда.
Кмет: В. Евгениев
7459

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 446
от 20 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ
във връзка с пост ъпило искане с вх.№ СП3365/20.07.2010 г. и СП-3593/04.08.2010 г. от управителя на „Астра биоплант“ – ЕООД, гр. Сливо
поле, Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на „Канализация за
заустване на отпадни води в р. Дунав от ПИ
63668.100.33 до ПИ 63668.142.3 по кадастралната
карта на с. Ряхово, община Сливо поле“, с възложител „Астра биоплант“ – ЕООД, гр. Сливо поле.
2. Учредява право на преминаване и прокарване на канализация за отпадни води през
следните общински имоти – публична общинска
собственост: ПИ 63668.12.24 – полски път; ПИ
63668.12.25 – полски път; ПИ 63668.14.28 – полск и п ът; ПИ 63668.06.61 – полск и п ът; ПИ
63668.06.60 – пасище, мера; ПИ 63668.06.57 – полск и п ът; ПИ 63668.06.56 – полск и п ът; ПИ
63668.03.63 – полски път.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме
съответните законови действия за приключване
на процедурите.
Председател: В. Атанасов
7406
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16. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-47 от
27.08.2010 г. на Министерството на отбраната за
обект: „Оптични кабелни линии от Стационарната
комуникационна система на Българската армия“.
Част 1: „Оптична кабелна линия „25-9311“, Част
2: „Оптична кабелна линия „25-12/ТШ2-9311-25/
ТШ2“; Част 3: „Оптична кабелна линия „122-124/
ТШ2-12“, и Част 4: „Оптична кабелна линия „122124/ТШ1-1122“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
7369
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-45 от 27.08.2010 г. на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, за обект: „Оптична кабелна магистрала от ГРС „Кремиковци“ до район
„Ботевград“ – І етап“, част от строеж „Оптична
кабелна магистрала ГПС „Кремиковци“ – район
„Ботевград“ – район „Чирен“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
7370
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-51 от 14.09.2010 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-41 от 5.08.2010 г.
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Монтаж
на подгреватели високо налягане камерен тип
(ПВН-К)-5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01 на блок 5 и
6“ – въвеждане на етапност при изпълнение,
приемане и разрешаване ползването на строежа,
както следва: I етап – „Монтаж на подгреватели
високо налягане камерен тип (ПВН-К)-6 RD
21, 22, 11, 12 W01 на блок 6“. II етап – „Монтаж
на подгреватели високо налягане камерен тип
(ПВН-К)-5 RD 21, 22, 11, 12 W01 на блок 5“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
7577
50. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия
адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 10/2010 на Висшия дисциплинарен съд
Васил Йосифов Бенчев – адвокат от Адвокатската
колегия – Велико Търново, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
6 месеца.
7401
49. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 260/2010 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, Магдалена
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Тушева Якимова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 3 месеца.
7400
48. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 5/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Мария
Андронова Андронова – адвокат от Адвокатската
колегия – Бургас, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.
7399
44. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 40/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Мариян
Ганчев Николов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 24 месеца.
7398

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Федерация на кооперациите взаимоспомагателни земеделски кредитни
асоциации на частни стопани“ представлявано
от председателя на управителния съвет Наско
Станев Гюров от София, бул. Христо Ботев 55,
срещу Постановление № 343 от 30.12.2008 г. на
Министерския съвет на Република България за
реда за продължаване на дейността на взаимо
спомагателните кредитни кооперации на частни
земеделски стопани (ДВ, бр. 4 от 2009 г.), по
което е образувано адм. д. № 4942/2009 по описа
на Върховния административен съд.
7517
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувал адм.д. № 362/2010
по жалба на областния управител на област
Монтана, с която се обжалва Решение № 771 по
протокол № 38 от 28.05.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Берковица, за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Конституирани страни по делото са: жалбоподател – областният управител на област Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Берковица,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 362/2010 е насрочено за 27.10.2010 г. от 13,40 ч.
7372
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1,
чл. 163, ал. 1 и 2 е образувал адм. дело № 342/2010
въз основа на оспорвания административен
акт – Решение № 711 от 29.07.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Чепеларе, с което е прието повторно
Решение № 685 от 24.06.2010 г., с което решение
се прави допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

и общественото имущество на територията на
община Чепеларе, като се създават две нови точки
4 и 5 към чл. 31 към раздел шести.
7516
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 35 състав, призовава Симеон Руди
Драганов като заинтересована страна по адм.д.
№ 3606/2007, образувано по жалба на Лиляна
Димитрова Шопова, Богдан Димитров Шопов
и Янислава Димитрова Шопова (и тримата от
Варна), подадена от адв. Атанас Железчев срещу
Заповед № РД-21-065 от 13.XII.2006 г. на Областния
управител на област София, с която на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на
собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ),
чл. 267 АПК във връзка с чл. 220, ал. 1 ГПК и
в изпълнение на решение по адм.д. № 5013/2006
на ВАС, 5-членен състав, с което е оставено в
сила решение по адм.д. № 4835/2003 на ВАС,
пето отделение, е изменена Заповед № РД-57-303
от 27.IX.1999 г. в частта относно отписване от
актовите книги за държавна собственост на имот
и е наредено обезщетяването на собоствениците
да се извърши с компенсаторни записи. Делото
е насрочено в открито съдебно заседание на
7.10.2010 г. от 14,30 ч. Заитересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
7555
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. д. № 584/2010 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 24.11.2010 г. в 10 ч. и по което предмет на
оспорване е Решение № 468 на ОбС – гр. Елин
Пелин, по протокол № 20 от заседание на общинския съвет, проведено на 18.12.2008 г., с което
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, е приел
Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци и такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин в частта є за
реда и начина за определяне на такса за битови
отпадъци по глава ІІ, раздел І от наредбата.
7515
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област Стара
Загора, обективирано в Заповед № РД-09-616 от
24.08.2010 г., на чл. 76, ал. 7 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Павел баня, приета
с Решение № 484 от 02.08.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Павел баня, проведено на 02.08.2010 г.,
по което е образувано адм.д. № 420/2010 по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 5.11.2010 г. от 9,30 ч.
7382
Ловешкият окръжен съд, граж данско отделение, призовава Маргарита Георгиева Гайтанска с последен адрес гр. Хисаря, ул. Акация
63, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
23.11.2010 г. в 10,30 ч. като въззиваема страна
по гр.д. (В) № 253/2010, заведено от Христо Г.
Събчев. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7601
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Софийският градски съд, гражданско отделение, II Д въззивен състав, призовава Антон
Гошов Борисов с последен известен на съда адрес
София, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.12.2010 г. в
14,30 ч. като ответник по гр.д. № 7023/2009, образувано по въззивна жалба от Снежанка Тодорова
Николчева и др. срещу решение от 30.06.2008 г.
по описа на СРС, 75-и състав, постановено по
гр.д. № 20508/2007, образувано по искова молба
от Анна Борисова Петрова и др. срещу Снежана
Тодорова Николчева и др. по иск за делба на недвижими имоти. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7487
Варненският районен съд, гражданска колегия, ХIХ състав, уведомява Светослав Димитров Стойчев с постоянен адрес София, ж.к.
Люлин, бл. 028, вх. А, ет. 8, ап. 23, и Милена
Желязкова Маврова (след брака – Милена Желязкова Стойчева), с последен адрес Бургас, ж.к.
Изгрев 51, вх. 1, ет. 3, ап. 8, че е заведено гр.д.
№ 3849/2009 по описа на ВРС, ХIХ състав, от
Димитър Стойчев Стойчев с правно основание
чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 87,
ал. 3 ЗЗД, като им указва, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да подадат писмен отговор на исковата молба
на основание чл. 131 ГПК, като в случай, че не
подадат писмен отговор, не вземат становище, не
направят възражения, не посочат доказателства,
не представят писмени доказателства или не упражнят правата си по чл. 211, ал. 1, чл. 212 и 219
ГПК, губят възможността да направят това покъсно, освен ако пропускът се дължи на особени
непредвидени обстоятелства. В случай че не е
представен в срок отговор на исковата молба и
не се явят в първото заседание по делото, без да
са направили искане за разглеждането му в тяхно
отсъствие, ищецът може да поиска постановяване
на неприсъствено решение.
7491
Ломският районен съд, гражданска колегия,
призовава Димитър Кирилов Горчев с последен
адрес Ботевград, ул. Патриарх Евтимий 70, вх. Б,
ет. 1, ап. 88, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 3.11.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 379/2010, заведено от Богомил С. Генински,
за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7489
Ломският районен съд, гражданска колегия,
призовава Роза Йорданова Генинска с последен
адрес Видин, ж.к. Васил Левски № 6, вх. Е, ет. 2,
ап. 109, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 3.11.2010 г. в 9 ч. като ответница по гр. д.
№ 379/2010, заведено от Богомил С. Генински,
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7490
Софийският районен съд, III гр. отделение, 91
състав, е образувал гр.д. № 11389/2009 по иск с
правно основание чл. 560 – 569 ГПК от „Провими
Холдинг“ – Б.В. Кани държателя на временни
удостоверения от № 1, издадено на 28.10.1998 г.
за 1314 налични поименни акции с право на глас
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с номинална стойност 100 лв. всяка, с номера от
1 до 1314 включително, от капитала на „Провими – Вианд“ – АД, ЕИК 112104342, със седалище и
адрес на управление с. Алеко Константиново 4411,
община Пазарджик, да заяви по делото правата
си върху това временно удостоверение най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
19.10.2010 г. от 14 ч., когато ще се разгледа молбата на „Провими – Вианд“ – Б.В., за обезсилване
на това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 19.10.2010 г. от
14 ч., за когато да се призове молителят „Провими
Холдинг“ – Б.В., с препис от настоящата заповед.
7365
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 82 състав, призовава Мидо Ракочевич,
гражданин на Република Хърватска, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 27.10.2010 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 3705/2010, заведено от
Надежда Миткова Дачева. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7673
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. дело
№ 447/2010 по депозирано мотивирано искане на
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност чрез председателя
Стоян Кушлев, адрес за призоваване: Бургас, ул.
Филип Кутев 26, ет. 3, срещу Ангел Йорданов
Кателиев с постоянен и настоящ адрес – Бургас,
ж.к. Меден рудник 92, вх. 2, ет. 7, ап. 44; Русанка
Петрова Кателиева с постоянен и настоящ адрес
Бургас, ул. Дебелт 68, ет. 5, ап. 15, и „Заложна
къща Интеркомерс груп“ – ООД, ЕИК 102722301,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Струма 25, с управител Русанка Петрова
Кателиева, за отнемане в полза на държавата на
описано имущество, на обща стойност 688 100 лв.,
както следва:
– на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Ангел Йорданов Кателиев с
постоянен и настоящ адрес: Бургас, ж.к. Меден
рудник 92, вх. 2, ет. 7, ап. 44, и Русанка Петрова
Кателиева с постоянен и настоящ адрес Бургас,
ул. Дебелт 68, ет. 5, ап. 15, сумата от продажбата
на недвижим имот с нот. акт за покупко-продажба
137, том І, рег. № 3148, дело № 127 от 08.05.2009 г.,
в размер 2500 лв.;
– на основание чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД от
Ангел Йорданов Кателиев самостоятелен обект
в сграда – ателие № 1, мезонетен тип, намиращо
се на мансардния етаж и в подпокривното пространство на МЖС с обща площ от 71,93 кв. м от
които на мансардния етаж 42,40 кв. м, при граници
изток – стълбища и ателие № 2, запад – вътрешен
двор, север – ателие № 3, юг – калкан, а останалите 29,53 кв. м, разположени в подпокривното
пространство на сградата – над частта на ателието,
която е разположена на мансардния, и свързани с
нея със стълба, заедно с избено помещение № 9-Б
с площ 4,25 кв. м ид. ч. заедно със съответните
9,49 кв. м ид. ч./7,137 % ид. ч. от общите части на
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сградата и заедно със съответните ид.ч. от правото
на строеж върху терена 81,42 кв. м, масивната
жилищна сграда е изградена в УПИ VІІІ-5651 в
кв. 23 по плана на Бургас, ж.к. Възраждане, ул.
Дебелт 68, с площ на имота 301 кв. м при граници
на имота ул. Дебелт, УПИ ІХ-5613, УПИ VІ-5648
И УПИ VІІ-5649,5650 в квартал 23. Съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-189/30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, имотът
е със следното описание: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 07079.617.188.5.13 при
съседи на същия етаж: 07079.617.188.5.12 с площ
от 71,93 кв. м, избено помещение от 4,25 кв. м,
както и 9,49 кв. м от общите части на сградата,
придобит с нот. акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 106, том VІІІ, рег. 7541, дело
№ 1367 от 22. 11. 2007 г. и собственост на Ангел
Йорданов Кателиев;
самостоятелен обект, в Бургас, ул. Цар Симеон І № 47, на първи надземен етаж на сградата,
обозначен като офис 1, с площ от 92,28 кв. м,
състоящ се от два президентски кабинета, канцелария, архив, санитарен възел, коридор и две
тераси, при граници за обекта: изток – вътрешен
двор, запад – улица Цар Симеон І, север – две
стълбищни клетки, и юг – калканен зид, заедно
със съответстващите му 3,018 %, равняващи се
на 6,78 % кв. м ид. ч. от общите части на сградата и 3,018 % ид. ч. от правото на строеж върху
поземления имот, в който е построена сградата,
представляващ УПИ ХІХ – 1631 в кв. 100 по
плана на Бургас. Съгласно кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на
изп. директор на АГКК, имотът е със следното
описание: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.609.31.1.30 при съседи над обекта:
07079.609.31.1.31 с площ 92,28 кв. м, както и 6,78
кв. м от общите части на сградата, придобит с нот.
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107,
том ІV, рег. № 6353, дело № 652 от 14.12.2007 г.,
собствен на Ангел Йорданов Кателиев;
лек автомобил „Пежо“ – модел 607 2,2 И с
рег. № А 9019 КА, рама № VF39D3FZB92061143,
двигател № 10LJ020514772, цвят – тъмносин металик, собственост на Ангел Йорданов Кателиев;
лек автомобил „Фиат“ – модел „Браво“ с рег.
№ А 2272 КА, рама № ZFA18200006006605, двигател № 182A40009594739, цвят – тъмносин металик,
собственост на Ангел Йорданов Кателиев;
250 дружествени дяла от капитала на „Заложна
къща Интеркомерс груп“ – ООД, ЕИК 102722301,
седалище Несебър, ул. Струма 25, притежавани от
Ангел Йорданов Кателиев, със стойност 2500 лв.;
наличната сума по разплащателна сметка в
евро IBAN № BG 94 RZBB 91551427452805, открита
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, офис Бургас
4, ул. Фердинандова 5, с титуляр Ангел Йорданов
Кателиев, ЕГН 7912161007;
на л и ч нат а с у ма по депози т на сме т к а в
BGN, № BG 29BPBI79372016002801, открита на
18.12.2008 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев, ЕГН 7912161007;
наличната сума по разплащателна сметка
в BGN, № BG 74BPBI79371016002801, открита
на 11.08.2006 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев, ЕГН 7912161007;
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наличната сума по разплащателна сметка
в BGN, № BG 47BPBI79371016002802, открита
на 14.09.2006 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев, ЕГН 7912161007;
наличната сума по разплащателна сметка
в BGN, № BG 20BPBI79371016002803, открита
на 17.07.2007 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев, ЕГН 7912161007;
наличната сума по банкова сметка IBAN BG
35CECB979040A7447500 в ЦКБ – АД, клон Бургас, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев, ЕГН
7912161007;
на л и ч нат а с у ма по ба н кова сме т к а BG
17UBBS80021057475813, открита на 28.04.2005 г.,
открита в ОББ – АД, клон Бургас, клон Васил
Априлов, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев,
ЕГН 7912161007;
на л и ч нат а с у ма по ба н кова сме т к а BG
20UBBS80021432078410, открита на 18.03.2009 г.,
открита в ОББ – АД, клон Бургас, клон Симеон
Велики, с титуляр Ангел Йорданов Кателиев,
ЕГН 7912161007;
сумата от предоставен заем с нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим
имот № 118, том ІІІ, рег. № 7358, дело № 491 от
22.07.2008 г. в размер 33 000 лв.;
сумата от продажбата на недвижим имот с
нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 117, том. ІV , рег. № 4136, дело № 655 от 18.
07. 2007 г. в размер 114 100 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил „Фиат“,
модел „ТИПО“, с рег. № А1306ВК, рама № ZFD
160000023667651, двигател № 160А10467477662, цвят
бял, в размер 2700 лв.;
сумата от продажбата на 250 дяла от капитала
на „Заложна къща „Интеркомерс груп“ – ООД,
ЕИК 102722301, с номинална стойност на всеки
по 10 лв., в размер 2500 лв.;
– на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Русанка Петрова Кателиева:
налична сума по разплащателна сметка в
BGN, № BG96 BPBI79421077718701, открита на
10.09.2008 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, Александровска; ползва
кредитна карта EUROLINE AMEX, с титуляр
Русанка Петрова Кателиева;
– на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от „Заложна къща „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301:
лек автомобил „Рено“, модел „9“ с рег. № А
1847 ВХ, рама № VFIC40305G0506357, двигател
№ C2JM780C033072, цвят – червен;
товарен автомобил „Мерцедес“, модел „207“
Д, с рег. № А 8115 ВХ, рама № 60131718109862,
двигател № 61691710072946, цвят – бял;
лек автомобил „БМВ“, модел „520“, с рег. № А
4559 ВК, рама № WBAHB51010BD35443, двигател
№ 206S132124951, цвят – сив металик;
лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с рег.
№ А 7732 ВН, рама № WOL0TGF35X2140768, двигател № X16SZR02JK0649, цвят – жълт металик;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

лек автомобил „Ивеко“, модел „30.8“ с рег. № А
6451 КМ, рама № ZCFC3050105013985, двигател
№ 81400727111726039, цвят – бял;
л е к а в т о м о б и л „ Ме р ц е д е с“, м о д е л „ Ц
200“, компресор, с рег. № А 7098 А А, рама
№ WDB2037422A603387, двигател № 27194030268763,
цвят – светлосив металик;
налична сума по разплащателна сметка в левове IBAN № BG 53 RZBB 91551083221010, открита
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, офис Бургас,
ул. Адам Мицкевич 1, с титуляр „Заложна къща
„Интеркомерс груп“ – ООД, ЕИК 102722301;
налична сума по разплащателна сметка IBAN
BG 77CR BA98981230007171 – BGN при А лфа
банка, клон България, Офис Цар Петър – Бургас 2, с титуляр „Заложна къща „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301;
налична сума по разплащателна сметка в
BGN, № BG96 BPBI 79371017085701, открита
на 26.10.2007 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – Бургас, с титуляр „Заложна
къща „Интеркомерс груп“ – ООД, ЕИК 102722301;
сумата от вземане в размер 4500 лв., предоставена на Николай Славков Гинев и Светла
Данаилова Гинева, с нот. акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижим имот № 97,
том V, рег. № 12270, дело № 846 от 12.12.2008 г.;
сумата по предоставен заем от „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301, с нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим
имот № 40, том І, рег. № 2932, дело № 2381 от
12.11.2008 г., в размер 6500 лв.;
сумата по предоставен заем от „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301, с нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим
имот № 48, том І, рег. № 1375, дело № 44 от
23.02.2009 г., в размер 14 400 лв.;
сумата по предоставен заем от „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301, с нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим
имот № 20, том ІІ, рег. № 526, дело № 213 от
23.02.2009 г., в размер 35 000 лв.;
сумата по предоставен заем от „Интеркомерс
груп“ – ООД, ЕИК 102722301, с нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот
№ 61, том І, рег. № 1639, дело № 57 от 09.03.2009 г.,
в размер 2100 лв.;
с у м ат а о т п р од а ж б ат а н а л е к а в т о м о бил „Опел“, модел „Астра“, с рег. № А 3046
К Р, ра ма № WOL 0 0 0 058V52 62 895, д ви г ат е л
№ X16SZR02PZ5003, цвят – зелен металик, в
размер 2600 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, на 28.12.2010 г. от 10 ч. в
сградата на Бургаския окръжен съд.
В двумесечен срок от обнародване на това
обявление в „Държавен вестник“ третите лица,
претендиращи самостоятелни права върху това
имущество или върху отделни имуществени
права от него, могат да встъпят в образуваното
гр. дело № 447/2010 на БОС, като предявят своите претенции пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция.
7418
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Софийският градски съд, І гр. отделение, 15
състав, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д. № 2152/2009,
гражданско отделение, 15 състав, въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Дочка Стефанова Маринова
с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Младост 3, бл. 332, и Вяра Светославова Георгиева с
постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Люлин 6,
бл. 609, вх. В, ет. 2, ап. 3, и същото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 21.01.2010 г.
от 9 ч. Дава двумесечен срок от датата на обнародване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано от
Дочка Стефанова Маринова и Вяра Светославова
Георгиева, описано, както следва: От Дочка Стефанова Маринова: Апартамент № 15 в София, ж.к.
Младост 3, бл. 332 (стара номерация на блока 333),
вход 4, (стар вход – буква „А“), на четвърти етаж,
състоящ се от: стая, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ 41,78 кв. метра, при съседи:
от изток – тревна площ, от запад – стълбище, от
север – държавен апартамент 16, отгоре – държ.
апартамент 19, и отдолу – апартамент Матеви,
заедно с избено помещение № 31 с площ 2,92
кв. метра, при съседи: от изток – държ. мазе 31,
от запад – държ. мазе 33, от север – коридор, от
юг – общо мазе, заедно с 2,252 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху държавен поземлен имот. Апартамент № 32,
в София, Столична община, район „Люлин“, на
четвъртия етаж на блок № 11-15, вх. Б, ул. 605, а
сега блок № 613, състоящ се от една стая, дневна,
кухня и други сервизни помещения, със застроена площ 65,12 кв. метра, при съседи: стълбище,
Рубин Иванов Добрев, ул. „605“, Мария и Стоян
Пейчинови, заедно с избено помещение № 18, при
съседи: коридор, Марин Генов Маринов, Николай
Дюлгеров и Ружица Чаракчиева, заедно с 0,842 %
идеални части от сградата и от правото на строеж върху мястото. Апартамент № 15 в София,
Столична община, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
ул. 604, в сградата на ЖСК „Цвятко Радойнов“,
бл. 604, на 4 етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
92,80 кв. метра, при граници на апартамента: от
запад – двор, от север – двор, от изток – двор и
апартамент № 16, коридор, стълбищна клетка и
двор, отдолу – апартамент № 10, отгоре – апартамент № 20, заедно с избено помещение № 15
с площ 6,76 кв. метра, при граници на избеното
помещение: от запад – коридор и избено помещение № 16, от север – избено помещение 16, от
изток – двор, и от юг – избени помещения № 18
и 19, заедно с 1,649 % идеални части от общите
части на сградата и толкова идеални части от
правото на строеж върху дворно място в квартал
55, ж.к. „Люлин“, VІ микрорайон, по плана на
София. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3
Спорбек амбиенте“, с ДК № СА9009КР, рама
№ WAUZZZ8P48A017308, двигател № BSE 465840,
светлосин металик, първа регистрация 20.07.2007 г.
Сумата от 117 349,80 лв., представляваща левовата
равностойност на 60 000 евро, която е внесена
от Дочка Маринова по разплащателна сметка в
евро № BG02FINV915010EUR0JI52, открита на
21.12.2006 г. при ПИБ – АД, ЦУ, внесена касово на
21.12.2006 г. с мемориален ордер № АА-3575301523.
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От сметката е изтеглена сумата от 58 900 евро
на 26.05.2008 г. с наредител Дочка Маринова и
в резултат на това към 28.01.2009 г. по сметката
са налични 23,79 евро; Сумата от 148 490,77 лв.,
представл яваща левовата равностойност на
75 922,13 евро, която е внесена от Дочка Маринова
по сметка в евро № BG05UBBS80021427133510,
открита на 23.06.2008 г. при ОББ „Александър
Маринов“ – София, като на 23.06.2008 г. е внесена
сумата от 75 000 евро и на 21.09.2008 г. са внесени още 922,13 евро. На 15.12.2008 г. е изтеглена
сумата от 75 881 евро и в резултат на това към
01.01.2009 г. по сметката са налични 9,13 евро.
Сумата от 38 375 лв. от продажбата на апартамент № 98 в Шумен, на втори жилищен етаж,
вход 5, ЕЖБ 13 на ул. Генерал Драгомиров № 1,
комплекс № 569 по плана на гр. Шумен, състоящ се от: кухня, стая и сервизно помещение,
със застроена площ 44,56 кв. м, ведно с избено
помещение № 5 с полезна площ 2,70 кв. м, както и 0,531 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото от
11 075 кв. м. Сумата от 12 900 лв. от продажбата
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„ПАСАТ“ 1,8i , с ДК № СА4806КХ, двигател
№ APT 062451, рама № WVWZZZ3BZYE323188,
син металик, първа регистрация 23.03.2000 г.,
дата промяна 06.11.2006 г. Сумата от 4300 лв. от
продажбата на лек автомобил марка „Рено 19“
с ДК № С4099НХ, рама № VF1553А0513264064,
двигател № F3РН760С007316, бордо металик.
От Вяра Светославова Георгиева: лек автомобил
марка „VW фолксваген“, модел „Голф“ 1,6 FSI, с
ДК № СА4141КХ, двигател № BLF 429649, рама
№ WVWZZZ1KZ8W095273, син, първа регистрация
02.10.2007 г., закупен с фактурата № 0010000002 от
01.10.2007 г. и дарен на Вяра Светославова Георгиева с договор за дарение на МПС от 08.07.2006 г.
7488

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Великотърновският окръжен съд обявява, че
в съда е образувано гр.т.д. № 865/2010 по искания
от „Зърнени храни Варна 64“ – ЕООД, Силистра,
ул. Житарска 1, ЕИК 118585352; „БГАгро – Одесос“ – ООД, Варна, ул. Ген. Колев 12, с ЕИК
148149097; „БГ Агро търговска компания“ – ООД,
Варна, ул. Ген. Колев 12, с ЕИК 103173510; ЕТ
„Яна – I – Дими т ър Дими т ров“, с. Ресен, с
ЕИК 104107748, и от „КМС Агромекс“ – ЕООД,
Велико Търново, ул. Константин Паница 9, с
ЕИК 104625370, за отмяна на взетите решения
на първо проведено събрание на кредиторите
на „КМС Агромекс“ – ЕООД, Велико Търново,
което събрание е проведено на 9.08.2010 г., по
т.д. № 502/2010 на ВТОС. С настоящата обява
се призовават всички кредитори на „КМС Агромекс“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Константин
Паница 9, с ЕИК 104625370, за насроченото съдебно заседание на 22.10.2010 г. в 11 ч. във ВТОС
по гр.т.д. № 865/2010.
7417
20. – Управителят на Фондация „Професор
д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина
Гатева“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15 от учредителния акт на фондацията свиква
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редовно общо събрание на 29.10.2010 г. в 11 ч. в
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 45А,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в учредителния акт на фондацията; 2.
приемане на правилник за реда и правилата за
осъществяване на дейността на фондацията; 3.
приемане бюджета на фондацията; 4. учредяване
на фонд за подпомагане на наследника на проф.
д-р Евелина Гатева.
7314
78. – Централният комитет на Политическа
партия „Обединение на българските патриоти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква Първи конгрес на партията на 30.Х.2010 г.
в 10 ч. в хотел „Родина“, зала „Марица“, бул.
Г. Тотлебен 8, София, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на Централния комитет за
дейността на партията от нейното учредяване
през 2008 до 2010 г.; 2. отчетен доклад на Контролно-ревизионната комисия; 3. отчетен доклад
на Комисията по партийна етика; 4. освобождаване на председателя на партията и неговите
заместници; 5. освобождаване на членовете на
Централния комитет; 6. освобождаване състава
на Контролно-ревизионната комисия и на Комисията по партийна етика; 7. избиране на нов
председател на партията и неговите заместници;
8. избиране на нов състав на Централен комитет
по предложение на новоизбрания председател;
9. избиране на нов състав на Контролно-ревизионната комисия; 10. избиране на нов състав
на Комисията по партийна етика; 11. приемане
основните насоки за дейността на партията; 12.
приемане на бюджета на партията; 13. приемане
на други вътрешни актове. Конгресът е законен,
ако присъстват повече от половината от всички
делегати. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред, колкото и делегати да се явят. На основание
чл. 20, ал. 2, 3 и 4 от устава се поканват всички
делегати от съответните общински комитети на
партията в страната да вземат участие в конгреса.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение в седалището на партията.
7403
28. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по корфбол и интеркрос“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 30.10.2010 г. в
18 ч. в София, ж. к. Борово, бл. 217А, ап. 139, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2009 г.; 2. прием на финансовия отчет за 2009 г.;
3. промяна на устава на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 5. промяна
на наименованието – от сдружение „Българска
федерация по корфбол и интеркрос“ на сдружение
„Българска федерация Корфбол“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час след обявеното, на същото
място и при същия дневен ред.
7402
9. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация на собствениците на технически пунктове“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
5.XI.2010 г. в 10 ч. в седалището на асоциацията – София, ул. 202 № 1, при следния дневен ред:
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1. приемане на отчета на асоциацията за 2009 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2009 г.; 3. приемане на бюджета на асоциацията;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
УС; 5. промяна в устава на асоциацията; 6. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на събранието да се депозират на разположение
на членовете в седалището на асоциацията найкъсно до обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
7486
10. – Националното ръководство на Демократи
за силна България на основание чл. 13 от устава на ДСБ във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ на свое
редовно заседание, проведено на 7.09.2010 г., в
присъствието на всички членове на Националното
ръководство единодушно реши да свика Национално събрание на 13.11.2010 г. в 11 ч. в УАСГ,
зала „Максима“, бул. Хр. Смирненски 1, в София
при следния дневен ред: 1. доклад на председателя
на ДСБ г-н Иван Костов; 2. финансов отчет на
националния ковчежник на ДСБ; 3. попълване
състава на Националното ръководство на ДСБ; 4.
избор на Национален вътрешнопартиен арбитраж
на ДСБ; 5. политическа дискусия; 6. промени в
устава на ДСБ; 7. приемане на политическа резолюция. Регистрацията на делегатите започва
от 9 ч. Делегатите на Националното събрание
от общинските/районните организации на ДСБ
се определят на базата на получените гласове на
последните парламентарни избори.
7492
71. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка организация „Свети
Атанасий“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
5.ХІ.2010 г. в 18 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик
10, параклис „Свети Иван Рилски“, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
в периода 2006 – 2009 г. включително; 2. приемане
на счетоводните отчети на сдружението за периода
2006 – 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружението
и за дейността им през 2006 – 2009 г.; 4. вземане
на решение за освобождаване на членове УС и
избор на нови; 5. вземане на решение за промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението; 6. промяна в устава на сдружението; 7.
текущи въпроси. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
7353
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Феникси“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.11.2010 г. в 16 ч. във Варна, бул. Цар
Освободител 27, в сградата на „Младежки дом“
Орбита – зала № 2, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане отчета на УС на дейността
на сдружението за 2007, 2008 и 2009 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2007, 2008 и
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2009 г.; 3. приемане на годишна план- програма за
дейността на сдружението за 2010 г.; 4. избор на
нов състав на управителния съвет и председател;
5. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на УС; 6. приемане на нови членове
на сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на всички членове в
офиса на сдружението във Варна, ж. к. Владислав
Варненчик 218, вх. 2, ет. 2, ап. 34.
7352
14. – Управителният съвет на СНЦ „Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
26.10.2010 г. в 10 ч. на адрес Пловдив, ул. Волга
24, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за участие в други организации – Национален
младежки форум; 2. промени в чл. 46, ал. 3 от
устава.
7389
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хуманитас“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 4 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 6.11.2010 г.
в 18 ч. в салона на РТВЦ – Русе, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. промени в управителния съвет; 3. разни. Канят се всички членове на сдружението да вземат
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участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред в 19 ч. и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
7438
Милко Генчев Петков – ликвидатор на СД
„Петков и съдружие медицински център Здраве“ – Сливен, в ликвидация по ф. д. № 1223/99 на
Сливенския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7391
Росен Колев Колев – ликвидатор на СНЦ
„Спортен клуб по културизъм Про Джим“ – Варна,
в ликвидация по ф.д. № 1505/2005 на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
7423
Поправка. Община Харманли прави поправка
в Решение № 555 от 6 август 2010 г. на Общинския съвет относно одобряване на ПУП – план за
застрояване и план-схема за електрозахранване
на ПИ 031016, 032019, 033006 и 034013, местност
Каменна къща в землището на с. Остър камък,
община Харманли (ДВ, бр. 69 от 2010 г., стр. 158),
както следва: вместо „землище на с. Рогозиново“
да се чете „землище на с. Остър камък“.
7587

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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