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Народно събрание
	Решение за	 приемане	 на	 процедур-

ни	 правила	 за	 условията	 и	 реда	 за	
предлагане	 на	 кандидати	 за	 члено-
ве	 на	 Комисията	 за	 публичен	 надзор	
над	 регистрираните	 одитори,	 пред-
ставяне	 и	 публично	 оповестяване	
на	 документите	 и	 изслушването	 на	
кандидатите	 в	 Комисията	 по	 бю-
джет	и	финанси,	както	и	процедура-
та	за	избор	от	Народното	събрание	 2

	Решение за	 приемане	 на	 процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	управител	на	
Националната	 здравноосигурителна	
каса,	 представянето	 и	 публичното	
оповестяване	 на	 документите	 и	 из-
слушването	на	кандидатите	в	Коми-
сията	 по	 здравеопазването,	 както	 и	
на	процедурата	за	избор	от	Народно-
то	събрание	 5

Президент на Републиката
	Указ № 164	 за	 награждаване	 на	 г-н	

Шпенд	 Калаба	–	извънреден	 и	 пълно-
мощен	посланик	 на	Република	Косово	
в	Република	България,	с	орден	„Мадар-
ски	конник“	втора	степен	 9

Министерски съвет
	Постановление	№ 107	 от	 22	 юни	

2018	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	 за	 закупуване	на	познава-
телни	книжки,	учебници,	учебни	ком-
плекти	и	учебни	помагала	за	децата	и	
учениците	в	общинските	детски	гра-
дини	и	училища	за	2018	г.	 9

	Постановление № 108	 от	 22	 юни	
2018	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Минис-
терството	 на	 правосъдието,	 приет	
с	Постановление	№	38	 на	Министер-
ския	съвет	от	2015	г.	 13

	Постановление № 109	 от	 22	 юни	
2018	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	здраве	опазването	за	2018	г.	 16

	Постановление № 110	 от	 25	 юни	
2018	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-
те	за	възстановяване	на	транспорт-

ните	разходи	или	на	разходите	за	наем	
на	педагогическите	специалисти	в	ин-
ституциите	 в	 системата	 на	 пред-
училищното	 и	 училищното	 образова-
ние	за	2018	г.	 17

	Постановление № 111	 от	 25	 юни	
2018	г.	за	приемане	на	Списък	със	за-
щитените	 от	държавата	 специално-
сти	 от	 професии,	 на	 критериите	 за	
определянето	 им	 и	 на	 условията	 и	
реда	за	допълнително	финансиране	за	
издръжка	на	паралелки	за	придобиване	
на	 квалификация	по	 защитени	 специ-
алности	от	професии	и	специалности	
от	професии,	по	които	е	налице	очак-
ван	недостиг	от	специалисти	на	паза-
ра	на	труда	 18

	Постановление № 112	 от	 25	 юни	
2018	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Класификатора	 на	 длъжностите	 на	
военнослужещите	в	Министерството	
на	отбраната,	структурите	на	пря-
ко	 подчинение	 на	 министъра	 на	 от-
браната	и	Българската	армия,	приет	
с	Постановление	№	84	 на	Министер-
ския	съвет	от	2010	г.	 25

	Постановление № 113	 от	 25	 юни	
2018	г.	за	определяне	на	размера	на	ед-
нократната	помощ	за	ученици,	запи-
сани	в	първи	клас	на	държавно	или	об-
щинско	училище,	за	покриване	на	част	
от	разходите	в	началото	на	учебната
2018/2019	година	 27

	Постановление № 114	 от	 25	 юни	
2018	г.	за	изменение	на	Наредбата	за	
определяне	 на	 условията,	 реда	 и	 ме-
ханизма	за	функциониране	на	Инфор-
мационната	система	за	управление	и	
наблюдение	 на	 средствата	 от	 Евро-
пейските	структурни	и	инвестицион-
ни	фондове	(ИСУН)	и	за	провеждане	на	
производства	пред	управ	ляващите	ор-
гани	посредством	ИСУН,	приета	с	По-
становление	№	243	 на	Министерския
съвет	от	2016	г.	 27

	Решение № 413	 от	25	юни	2018	г.	 за	
прекратяване	на	процедура	за	предос-
тавяне	на	концесия	за	услуга	за	мор-
ски	плаж	„Ривиера“,	община	Варна,	об-
ласт	Варна	 28
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	Решение № 414	 от	 25	 юни	 2018	г.	
за	определяне	на	спечелилия	конкурса	
участник	 за	 концесионер	 на	 морски	
плаж	„Приморско	–	централен“,	община
Приморско,	област	Бургас	 28

	Решение № 415	 от	 25	 юни	 2018	г.	
за	 определяне	 на	 спечелилия	 конкур-
са	 участник	 за	 концесионер	 на	 мор-
ски	плаж	„Св.	св.	Константин	и	Еле-
на	–	голям	 плаж“,	 община	 Варна,	 об-
ласт	Варна	 29

	Решение № 425	 от	 26	 юни	 2018	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	6	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	скалнооблицовъчни	материали,	
от	 находище	 „Енджи	–	юг“,	 участък	
„Запад“	и	участък	„Изток“,	разположе-
но	в	землището	на	с.	Горна	Кремена,	
община	Мездра,	област	Враца,	на	„Ма-
ронас“	–	ООД,	Враца	 30

	Решение № 426	 от	 26	 юни	 2018	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	5	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	строителни	 материали	–	ва-
ровици,	от	находище	„Лома-1“,	участъ-
ци	„Североизток“	и	„Югозапад“,	общи-
ни	Ружинци	и	Димово,	област	Видин,
на	„ПЪТНА	КОМПАНИЯ“	–	ЕАД,	София	 35

Министерство  
на финансите

	Гаранция,	платима	при	първо	поиск-
ване,	предоставена	от	Република	Бъл-
гария,	представлявана	от	министъра	
на	финансите	на	Република	България	
(гарант),	от	23	август	2016	г.	в	полза	
на	 Кредитанщалт	 фюр	 Видерауфбау	

(КфВ)	във	връзка	с	Договор	за	кредит	
№	27691	в	размер	до	100	000	000	евро,	
сключен	 между	 КфВ	 и	 Българската	
банка	за	развитие	на	16	август	2016	г.	 39

Министерство 
на образованието и науката

	Правилник	 за	 устройството	 и	 дей-
ността	на	Центъра	за	учебно-трени-
ровъчни	фирми	 42

	Правилник за	 наблюдение	 и	 оценка	
на	научноизследователската	дейност,	
осъществявана	от	висшите	училища	и	
научните	организации,	както	и	на	дей-
ността	на	Фонд	„Научни	изследвания“	 44

Българска народна банка

	Правилник	 за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Правилника	 за	 дейността	 на	
Помирителната	комисия	за	платежни
спорове	 51

Министерство 
на здравеопазването

	Наредба № 7	от	18	юни	2018	г.	за	ут-
върждаване	на	медицински	стандарт
„Гастроентерология“	 51

Министерство  
на транспорта,  

информационните 
технологии и съобщенията

Национална служба за охрана

	Инструкция № ИН-2	от	13	юни	2018	г.	
за	 информационния	 обмен	 и	 взаимо-
действието	 между	 Авиоотряд	 28	 и	
На	цио	налната	 служба	 за	 охрана	 във	
връзка	 с	 подготовката,	 организация-
та	и	изпълнението	на	полети	със	спе-
циално	предназначение	 59

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за усло
вията и реда за предлагане на кандидати за 
членове на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори, представяне 
и публично оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията 
по бюджет и финанси, както и процедурата 

за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия във връзка с чл. 73, ал. 3 от Закона за 
независимия финансов одит и чл. 93, ал. 7 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание 

Р Е Ш И :
Приема процедурни правила за условията 

и реда за предлагане на кандидати за членове 
на Комисията за публичен надзор над реги-
стрираните одитори, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслушването 
на кандидатите в Комисията по бюджет и 
финанси, както и процедурата за избор от 
Народното събрание. 

I. Предлагане на кандидати за члено
ве на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори и представяне на 
документите им

1. В 5-дневен срок от приемането на тези 
процедурни правила министърът на финансите, 
управителят на Българската народна банка, 
председателят на Комисията за финансов 
надзор и управителният съвет на Института 
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на дипломираните експерт-счетоводители 
след избор от общото събрание предлагат 
на председателя на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори по едно 
лице за кандидат за член на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори 
съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за независимия 
финансов одит. В 3-дневен срок от изтичането 
на срока по изречение първо председателят 
на Комисията за публичен надзор над реги-
стрираните одитори внася предложенията 
за кандидати за членове на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните оди-
тори до Комисията по бюджет и финанси 
чрез председателя на Народното събрание. 
За всеки кандидат се внася отделно писмено 
предложение. Липсата на предложение от ор-
ган по чл. 73, ал. 2 от Закона за независимия 
финансов одит не спира процедурата.

2. Всяко предложение се придружава с 
писмени мотиви, които аргументират добра-
та професионална репутация на съответния 
кандидат. Към предложението се прилагат 
следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде 
предложен за длъжността по образец – при-
ложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 72, ал. 2 от Закона за 
независимия финансов одит относно наличи-
ето на българско гражданство – приложение 
№ 2 към решението;

в) декларация за независимост по чл. 72, 
ал. 2, т. 4 от Закона за независимия финансов 
одит и за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, 
т. 1 и ал. 3 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество – приложение № 3 
към решението;

г) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, 
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия по образец – приложение № 4 
към решението; 

д) подробна автобиография;
е) заверено от кандидата копие от диплома 

за завършено висше юридическо или иконо-
мическо образование с придобита образова-
телно-квалификационна степен „магистър“;

ж) свидетелство за съдимост;
з) документи, удостоверяващи, че пред-

ложеният кандидат притежава познания в 
областите, свързани с финансовия одит, и да 
има най-малко 5 години професионален опит 
в тези области. 

II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените 

към тях документи се публикуват на спе-
циализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание в срок 
не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и 
документите се извършва в съответствие с 
изискванията на Закона за защита на лич-
ните данни. 

3. Юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на обще-
ственополезна дейност, и професионални 
организации не по-късно от три дни преди 
изслушването на кандидатите може да пред-
ставят на Комисията по бюджет и финанси 
становища за кандидатите, включващи и 
въпроси, които да им бъдат поставени. 

4. Средствата за масово осведомяване 
могат да изпращат в Комисията по бюджет 
и финанси въпроси към кандидатите, които 
да им бъдат поставени. Анонимни становища 
и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат 
по пощата на адрес: София, пл. Княз Алек-
сандър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, 
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се 
публикуват на специализирания тематичен 
сайт на интернет страницата на Народното 
събрание при спазване изискванията на За-
кона за защита на личните данни и Закона 
за защита на класифицираната информация. 

III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принад-
лежност към органите по чл. 1 от Закона за 
достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия. Искането за извършване на предвари-
телна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия се прави от председателя на Комисията 
по бюджет и финанси. 

2. Резултатите от проверката се публику-
ват на специализирания тематичен сайт на 
интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кан-

дидати, Комисията по бюджет и финанси 
проверява представените документи и дали 
кандидатите отговарят на изискванията за 
заемане на длъжността.

2. Изслушването се провежда в открито 
заседание на комисията, което се излъчва в 
реално време в интернет чрез интернет стра-
ницата на Народното събрание. 
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3. Кандидатите се представят по азбучен 
ред на собствените им имена от председа-
теля на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори – до две минути на 
кандидат. Представянето включва и данни за 
специфичната подготовка, мотивацията, пуб-
личната репутация и обществената подкрепа 
за кандидата. 

4. На кандидата се дава възможност да 
допълни данни от професионалната си биогра-
фия и да изложи мотивацията си за заемане 
на длъжността в изложение до 10 минути за 
всеки кандидат.

5. Комисията провежда разисквания по 
направените предложения. Народните пред-
ставители поставят поотделно своите въпроси 
към всеки от кандидатите по азбучен ред на 
собствените им имена – до две минути на на-
роден представител за кандидат. След изчерп-
ване на зададените въпроси към съответния 
кандидат от всички народни представители 
кандидатът отговаря – до 10 минути. 

6. Председателят на комисията представя в 
резюме становищата и въпросите на лицата по 
чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание, на които 
не е получен отговор – до две минути всяко. 

7. Отговор на кандидата по представени-
те становища и поставените въпроси – до  
10 минути. 

8. Комисията може да изисква допълни-
телна информация както от кандидата, така 
и от съответния компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен сте-
нографски протокол, който се публикува на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя по смисъла на 
чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание доклад 
от изслушването и го внася в Народното 
събрание. Към доклада се прилагат проекти 
на решения за избор на всеки кандидат за 
член на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори.

11. Отказът на кандидат от участие в из-
слушването не спира процедурата. 

V. Избор на членове на Комисията за пуб
личен надзор над регистрираните одитори от 
Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време 
в интернет чрез интернет страницата на На-
родното събрание. С решение на Народното 
събрание на заседанието присъстват предло-
жените кандидати.

2. Народното събрание изслушва в резюме 
внесения доклад на Комисията по бюджет и 
финанси. 

3. Всеки кандидат се представя от пред-
седателя на Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидату-
рите по реда на Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание. 

5. Гласуването е явно чрез компютризи-
раната система за гласуване и се извършва 
по азбучен ред на собствените имена на 
кандидатите, освен ако Народното събрание 
реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил 
повече от половината от гласовете на при-
състващите народни представители.

7. Ако при гласуването някой от кандида-
тите не получи необходимите гласове, Народ-
ното събрание приема решение за откриване 
на нова процедура за избор. 

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

Приложение № 1 
към решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,  

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъж-

ността ............................. ...…………………………………..……...
Декларатор: ....................

Приложение № 2 
към решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,  

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго 

гражданство.

Декларатор: ....................

Приложение № 3 
към решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,  

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…, 
на основание чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за 
независимия финансов одит и чл. 35, ал. 1, т. 1 
и ал. 3 от Закона за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
през последните три години не съм, както и 

по време на своята работа като член на Коми-
сията за публичен надзор над регистрираните 
одитори няма да:
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1. извършвам задължителни одити;
2. държа права на глас в одиторско дружество;
3. бъда член на административен, управителен 

или надзорен орган на одиторско дружество;
4. бъда партньор, служител или по друг начин 

наето лице от одиторско дружество. 

Декларатор: ....................

Приложение № 4 
към решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,  

с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предва-

рителна проверка за установяване на принадлеж-
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия. 

Декларатор: ....................
6496

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за усло
вията и реда за предлагане на кандидати за 
управител на Националната здравноосигу
рителна каса, представянето и публичното 
оповестяване на документите и изслушването 
на кандидатите в Комисията по здравеопаз
ването, както и на процедурата за избор от 

Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организа-
цията и дейността на Народното събрание във 
връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното 
осигуряване

Р Е Ш И :
Приема процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати за управител 
на Националната здравноосигурителна каса, 
представянето и публичното оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по здравеопазването, както и на 
процедурата за избор от Народното събрание:

I. Предлагане на кандидати за управител 
на Националната здравноосигурителна каса

1. Предложения за кандидат за управител 
на Националната здравноосигурителна каса 
могат да се правят от парламентарните групи. 
Предложенията се внасят в писмена форма 
чрез председателя на Народното събрание 
до Комисията по здравеопазването в 5-дне-
вен срок от приемането на тези процедурни 
правила от Народното събрание. 

2. Предложенията за кандидат за управител 
на Националната здравноосигурителна каса 
се придружават с писмени мотиви, които 
аргументират добрата професионална репу-
тация на кандидата. Към предложенията се 
прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по обра-
зец съгласно приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома 

за придобито висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“; 

г) документи, удостоверяващи придобити 
допълнителни специализации и квалификации;

д) документи, удостоверяващи, че кан-
дидатът отговаря на изискването по чл. 19, 
ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване 
за професионален опит в областта на управ-
лението на здравеопазването, банковото, 
застрахователното или осигурителното дело;

е) декларация по образец съгласно при-
ложение № 2 към решението за наличие и 
отсъствие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, 
т. 1 – 5 от Закона за здравното осигуряване;

ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, 
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлеж-
ност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Бъл-
гарската народна армия по образец съгласно 
приложение № 3 към решението.

II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията по раздел I, т. 1 и до-

кументите по раздел I, т. 2 се публикуват на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание в срок не 
по-късно от 14 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и до-
кументите по т. 1 се извършва в съответствие 
с изискванията на Закона за защита на лич-
ните данни. Всички данни в документите на 
кандидатите за управител на Националната 
здравноосигурителна каса, които са лични 
данни по смисъла на Закона за защита на 
личните данни, се заличават.

3. Юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на обществе-
нополезна дейност, и професионални органи-
зации могат да представят на Комисията по 
здравеопазването становища за предложените 
кандидати, включващи и въпроси, които да 
им бъдат поставени в срок не по-късно от 
3 дни преди изслушването на кандидатите.

4. Средствата за масово осведомяване могат 
да изпращат в Комисията по здравеопазване-
то въпроси към кандидатите, които да бъдат 
поставени по време на изслушването, в срок 
не по-късно от 3 дни преди изслушването на 
кандидатите. 

5. Анонимни становища и сигнали не се 
разглеждат.
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4. До изслушване не се допускат кандида-
ти, които не са представили документите по 
раздел I, т. 2.

5. След извършване на проверката Коми-
сията по здравеопазването изготвя списък 
на кандидатите, които са допуснати до из-
слушване. Списъкът се изготвя по азбучен 
ред на собствените имена на кандидатите и 
незабавно се публикува на специализирания 
тематичен сайт на интернет страницата на 
Народното събрание. 

V. Изслушване на кандидатите
1. Комисията по здравеопазването изслушва 

само допуснатите кандидати, като поредността 
се определя съгласно списъка по раздел IV, т. 5.

2. Изслушването е публично и се провежда 
в открито заседание на Комисията по здра-
веопазването.

3. Всеки кандидат се представя от вноси-
теля на предложението за избор за управител 
на Националната здравноосигурителна каса 
в изложение до две минути. Представянето 
включва и данни за специфичната подготов-
ка, мотивацията, публичната репутация и 
обществената подкрепа за кандидата. 

4. На всеки кандидат се дава възможност за 
лично представяне, включително за допълване 
на данни от професионалната си биография и 
за представяне на вижданията си за развитие 
на дейността на Националната здравнооси-
гурителна каса в изложение до 15 минути. 

5. Председателят на Комисията по здраве-
опазването представя в резюме становищата 
и въпросите, постъпили в Комисията по 
здравеопазването от лицата по чл. 93, ал. 3 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание, като изложението за 
всеки въпрос и становище е до две минути. 

6. Кандидатите отговарят на поставените 
им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути. 

7. Народните представители могат да зада-
ват въпроси към кандидатите, включително 
и въпроси, съдържащи се в становищата на 
лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното 
събрание, като изложението за всеки въпрос 
е до две минути.

8. Кандидатите отговарят на поставените 
им въпроси по т. 7 в изложение до 10 минути. 

9. От заседанието за изслушването се из-
готвя пълен стенографски протокол, който 
се публикува на специализирания тематичен 
сайт на интернет страницата на Народното 
събрание.

10. Комисията по здравеопазването изгот-
вя и внася в Народното събрание доклад за 
резултатите от изслушването на кандидатите 
за заемане на длъжността управител на На-
ционалната здравноосигурителна каса със 

6. Становищата и въпросите се изпращат по 
пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I  
№ 1, Комисия по здраве опазването, или по 
електронен път на адрес: health committee@
parliament.bg. 

7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се 
публикуват на специализирания тематичен 
сайт на интернет страницата на Народното 
събрание в срок до 3 дни от получаването 
им при спазване изискванията на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита 
на класифицираната информация. 

III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия

1. Кандидатите за управител на Национал-
ната здравноосигурителна каса се проверяват 
за принадлежност към органите по чл. 1 от 
Закона за достъп и разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия. Искането за извършване на 
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 
от Закона за достъп и разкриване на доку-
ментите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия се прави от председателя на 
Комисията по здравеопазването.

2. Резултатите от проверката по т. 1 се 
публикуват на специализирания тематичен 
сайт на интернет страницата на Народното 
събрание.

IV. Проверка на представените документи 
за допускане на кандидатите до изслушване

1. Комисията по здравеопазването в срок 
до 3 дни от изтичане на срока по раздел I, 
т. 1 изпраща списък на кандидатите за упра-
вител на Националната здравноосигурителна 
каса в Главна дирекция „Гражданска регис-
трация и административно обслужване“ към 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за проверка на граждан-
ството съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване и 
за отсъствието на правното ограничение 
по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното 
осигуряване, както и служебно установява 
обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона 
за здравното осигуряване.

2. Комисията по здравеопазването на свое 
заседание проверява представените документи.

3. Комисията по здравеопазването може 
да изисква допълнителна информация както 
от кандидатите, така и от съответния ком-
петентен орган.

–
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съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание.

11. Когато са изслушани няколко кандидати 
за длъжността управител на Националната 
здравноосигурителна каса, към доклада по 
т. 10 се прилага списък на кандидатите, участ-
вали в изслушването, подреден по азбучен 
ред на собствените им имена. Към доклада 
се прилага и проект на решение за избор на 
всеки кандидат за длъжността управител на 
Националната здравноосигурителна каса.

12. Докладът на Комисията по здраве-
опазването за резултатите от изслушването 
на кандидатите за заемане на длъжността 
управител на Националната здравноосигу-
рителна каса се предоставя на народните 
представители не по-късно от 24 часа преди 
началото на заседанието, на което ще бъдат 
гласувани кандидатурите, и се публикува на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

VI. Избор на управител на Национална
та здравноосигурителна каса от Народното 
събрание

1. Заседанието, в което се провежда избор 
на управител на Националната здравнооси-
гурителна каса, се излъчва в реално време 
в интернет чрез интернет страницата на На-
родното събрание. С решение на Народното 
събрание на заседанието присъстват предло-
жените кандидати.

2. Комисията по здравеопазването предста-
вя на Народното събрание доклад за проведе-
ното изслушване на кандидатите за заемане 
на длъжността управител на Националната 
здравноосигурителна каса.

3. Всеки кандидат се представя от вноси-
теля на предложението за избор в изложение 
до две минути.

4. След представяне на доклада по т. 2 и 
на кандидатите по реда на т. 3 Народното 
събрание провежда разисквания по предста-
вените кандидатури по реда на Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание. По време на разискванията народ-
ните представители могат да поставят въпроси 
към кандидатите.

5. След приключване на разискванията 
кандидатите за управител на Националната 
здравноосигурителна каса могат да правят 
изказвания и да отговарят на поставените 
към тях въпроси в изложение до 10 минути.

6. Гласуването е явно чрез компютризи-
раната система за гласуване. 

7. В случаите, когато има няколко канди-
дати за длъжността управител на Национал-
ната здравноосигурителна каса, гласуването 
се извършва по азбучен ред на собствените 
имена на кандидатите, освен ако Народното 
събрание реши друго.

8. За избран се смята кандидатът, получил 
повече от половината от гласовете на при-
състващите народни представители. 

9. В случай, че двама или повече кандидати 
са получили равен брой гласове, се провежда 
повторно гласуване между тях.

10. В случай, че никой от кандидатите не 
получи необходимите гласове, се провежда 
повторно гласуване, в което участват двамата 
кандидати, получили най-много гласове „за“.

11. В случай, че и при повторното гласуване 
никой от кандидатите не получи необходимите 
гласове, Народното събрание приема решение 
за откриване на нова процедура за избор.

VII. Задължение за деклариране на несъв
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна 
в декларираните обстоятелства по чл. 35, 
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество

1. След приключване на процедурата за 
избор по реда на раздел VI избраният упра-
вител на Националната здравоосигурителна 
каса подава декларация за несъвместимост по 
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 6 – 11 от Закона за здравното осигу-
ряване по образец съгласно приложение № 4 
към решението.

2. При промяна в декларираните обстоя-
телства в декларацията по т. 1 управителят 
на Националната здравноосигурителна каса 
подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от 
Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество по образец съгласно приложение № 5 
към решението.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

Приложение № 1  
към раздел I, т. 2,  

буква „а“ от решението 
Образец

Д Е К Л А РА Ц И Я

Долуподписаният/ата .......................................,  
ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за 
длъжността управител на Националната здрав-
ноосигурителна каса.

Дата:…………  Декларатор: ............................
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Приложение № 2  
към раздел I, т. 2, 

буква „е“ от решението
Образец

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 21, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за здравното 

осигуряване
Долуподписаният/ата .......................................,  

ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. притежавам българско гражданство;
2. не съм поставен/а под запрещение;
3. не съм осъждан/а за умишлено престъпле-

ние от общ характер или лишен/а по съответен 
ред от правото да заемам материалноотговорна 
длъжност;

4. не съм член на Надзорния съвет на Нацио-
налната здравоосигурителна каса;

5. не съм съпруг/съпруга и не се намирам 
във фактическо съжителство, не съм роднина по 
права линия, по съребрена линия – до четвърта 
степен включително, или по сватовство – до втора 
степен включително, с членове на Надзорния 
съвет на Националната здравоосигурителна каса.

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата: …………  Декларатор: ...................

Приложение № 3 
към раздел I, т. 2,  

буква „ж“ от решението
Образец

С Ъ Г Л АС И Е
на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби 

на Българската народна армия
Долуподписаният/ата .......................................,  

ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предва-

рителна проверка за установяване на принадлеж-
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия.
Дата:…………  Декларатор: .............................

Приложение № 4 
към раздел VII,  

т. 1 от решението
Образец

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 6 – 11 от Закона за здравното осигуряване

Долуподписаният/ата .......................................,  
ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм едноличен търговец, неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски 
представител, прокурист, търговски посредник, 
ликвидатор или синдик, член на орган на уп-
равление или контрол на търговско дружество 
или кооперация;

2. не съм член на управителни или контролни 
органи или акционер в търговско дружество с 
предмет на дейност извършване на доброволно 
здравно осигуряване;

3. не съм народен представител, министър 
или заместник-министър;

4. не съм кмет на община;
5. не заемам ръководна или контролна длъж-

ност в политическа партия;
6. не работя по трудово правоотношение 

(освен като преподавател във висше училище).
Известно ми е, че за декларирани неверни 

данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата:…………  Декларатор: .............................

Приложение № 5 
към раздел VII,  

т. 2 от решението
Образец

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодей
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 
Долуподписаният/ата .......................................,  

ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,  
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…, 
в качеството си на управител на Националната 
здравноосигурителна каса

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ….…/….…/……….. г. е настъпила промяна 

в декларираните от мен обстоятелства в подаде-
ната декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, като е 
отпаднало/възникнало следното обстоятелство: 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….…………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс.

Дата:…………  Декларатор: .............................
6497
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Шпенд Калаба – извън-

реден и пълномощен посланик на Република 
Косово в Република България, с орден „Ма-
дарски конник“ втора степен за големите му 
заслуги за развитието на българо-косовските 
отношения и сътрудничество.

Издаден в София на 20 юни 2018 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър на външните работи:  

Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

6415

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 
ОТ 22 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за 
закупуване на познавателни книжки, учеб
ници, учебни комплекти и учебни помагала 
за децата и учениците в общинските детски 

градини и училища за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 30 056 784 лв., разпределени по 
общини съгласно приложението, за закупуване 
на познавателни книжки, учебници, учебни 
комплекти и учебни помагала за децата и 
учениците в общинските детски градини и 
училища за 2018 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят за сметка на намаление на утвър-
дените разходи по „Политика в област та на 
всеобхватното, достъпно и качествено преду-
чилищно и училищно образование. Учене през 
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване 
на достъпа до образование. Приобщаващо 
образование“, по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2018 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 

сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2018 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за 
публичните финанси и чл. 1, 3 и 4 от Постанов-
ление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. 
за осигуряване за безвъзмездно ползване на 
познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., 
бр. 32 от 2018 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за закупуване на 
познавателни книжки, учебници, учебни ком
плекти и учебни помагала за децата и учениците 
от I до VII клас в общинските детски градини 

и училища за 2018 г.

Област Община Средства 
в лв.

Благоевград Банско 65 064

Благоевград Белица 57 759

Благоевград Благоевград 323 326

Благоевград Гоце Делчев 159 572

Благоевград Гърмен 86 365

Благоевград Кресна 16 620

Благоевград Петрич 227 574

Благоевград Разлог 108 692
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Област Община Средства 
в лв.

Благоевград Сандански 166 359

Благоевград Сатовча 65 990

Благоевград Симитли 58 290

Благоевград Струмяни 19 778

Благоевград Хаджидимово 40 058

Благоевград Якоруда 49 118

Бургас Айтос 134 926

Бургас Бургас 1 028 968

Бургас Камено 38 007

Бургас Карнобат 118 063

Бургас Малко Търново 10 466

Бургас Несебър 125 237

Бургас Поморие 125 978

Бургас Приморско 23 347

Бургас Руен 144 850

Бургас Созопол 57 846

Бургас Средец 75 818

Бургас Сунгурларе 56 709

Бургас Царево 40 847

Варна Аврен 37 627

Варна Аксаково 86 901

Варна Белослав 46 628

Варна Бяла 16 471

Варна Варна  1 489 677

Варна Ветрино 13 065

Варна Вълчи дол 37 278

Варна Девня 35 822

Варна Долни чифлик 102 179

Варна Дългопол 68 541

Варна Провадия 95 747

Варна Суворово 38 215

Велико Търново Велико Търново 333 593

Велико Търново Горна Оряховица 165 332

Велико Търново Елена 38 667

Велико Търново Златарица 15 057

Велико Търново Лясковец 42 330

Велико Търново Павликени 74 125

Велико Търново Полски Тръмбеш 44 811

Велико Търново Свищов 110 044

Велико Търново Стражица 54 970

Велико Търново Сухиндол 7 468

Видин Белоградчик 29 475

Област Община Средства 
в лв.

Видин Бойница 6 741

Видин Брегово 8 724

Видин Видин 208 317

Видин Грамада 3 375

Видин Димово 26 707

Видин Кула 10 075

Видин Макреш 2 953

Видин Ново село 5 613

Видин Ружинци 18 997

Видин Чупрене 6 907

Враца Борован 26 226

Враца Бяла Слатина 122 668

Враца Враца 309 634

Враца Козлодуй 99 542

Враца Криводол 31 668

Враца Мездра 66 532

Враца Мизия 22 112

Враца Оряхово 44 540

Враца Роман 25 822

Враца Хайредин 17 732

Габрово Габрово 220 295

Габрово Дряново 28 610

Габрово Севлиево 136 826

Габрово Трявна 31 358

Добрич Балчик 72 775

Добрич Генерал Тошево 49 753

Добрич Добрич 345 736

Добрич Добричка 73 772

Добрич Каварна 67 667

Добрич Крушари 17 054

Добрич Тервел 62 652

Добрич Шабла 16 100

Кърджали Ардино 31 161

Кърджали Джебел 27 632

Кърджали Кирково 61 234

Кърджали Крумовград 73 299

Кърджали Кърджали 301 434

Кърджали Момчилград 54 772

Кърджали Черноочене 32 663

Кюстендил Бобов дол 20 168

Кюстендил Бобошево 4 115

Кюстендил Дупница 179 812
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Област Община Средства 
в лв.

Кюстендил Кочериново 11 200

Кюстендил Кюстендил 210 957

Кюстендил Невестино 11 882

Кюстендил Рила 7 581

Кюстендил Сапарева баня 22 054

Кюстендил Трекляно 2 576

Ловеч Априлци 8 247

Ловеч Летница 17 602

Ловеч Ловеч 153 680

Ловеч Луковит 103 469

Ловеч Тетевен 93 812

Ловеч Троян 117 507

Ловеч Угърчин 26 253

Ловеч Ябланица 42 078

Монтана Берковица 64 315

Монтана Бойчиновци 32 588

Монтана Брусарци 14 696

Монтана Вълчедръм 36 699

Монтана Вършец 38 073

Монтана Георги Дамяново 2 263

Монтана Лом 93 267

Монтана Медковец 17 276

Монтана Монтана 222 340

Монтана Чипровци 4 658

Монтана Якимово 12 142

Пазарджик Батак 17 592

Пазарджик Белово 27 158

Пазарджик Брацигово 33 700

Пазарджик Велинград 179 616

Пазарджик Лесичово 18 410

Пазарджик Пазарджик 516 835

Пазарджик Панагюрище 89 448

Пазарджик Пещера 86 684

Пазарджик Ракитово 78 774

Пазарджик Септември 98 092

Пазарджик Стрелча 19 047

Пазарджик Сърница 23 310

Перник Брезник 18 077

Перник Земен 5 009

Перник Ковачевци 1 184

Перник Перник 387 439

Перник Радомир 70 437

Област Община Средства 
в лв.

Перник Трън 12 923

Плевен Белене 27 144

Плевен Гулянци 35 205

Плевен Долна Митрополия 60 906

Плевен Долни Дъбник 49 934

Плевен Искър 26 075

Плевен Кнежа 64 602

Плевен Левски 58 562

Плевен Никопол 21 846

Плевен Плевен 581 915

Плевен Пордим 21 664

Плевен Червен бряг 109 747

Пловдив Асеновград 254 589

Пловдив Брезово 27 021

Пловдив Калояново 34 535

Пловдив Карлово 226 828

Пловдив Кричим 38 288

Пловдив Куклен 24 674

Пловдив Лъки 6 295

Пловдив „Марица“ 130 232

Пловдив Перущица 22 755

Пловдив Пловдив 1 584 995

Пловдив Първомай 109 185

Пловдив Раковски 122 571

Пловдив „Родопи“ 105 045

Пловдив Садово 75 909

Пловдив Сопот 51 979

Пловдив Стамболийски 84 222

Пловдив Съединение 28 380

Пловдив Хисаря 38 246

Разград Завет 36 097

Разград Исперих 94 836

Разград Кубрат 59 444

Разград Лозница 39 377

Разград Разград 220 630

Разград Самуил 25 624

Разград Цар Калоян 17 936

Русе Борово 14 367

Русе Бяла 52 211

Русе Ветово 43 531

Русе Две могили 27 600

Русе Иваново 12 922
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Област Община Средства 
в лв.

Русе Русе 591 956

Русе Сливо поле 31 533

Русе Ценово 13 262

Силистра Алфатар 7 673

Силистра Главиница 36 279

Силистра Дулово 126 426

Силистра Кайнарджа 33 513

Силистра Силистра 161 263

Силистра Ситово 20 527

Силистра Тутракан 47 167

Сливен Котел 81 641

Сливен Нова Загора 177 381

Сливен Сливен 664 851

Сливен Твърдица 92 595

Смолян Баните 8 441

Смолян Борино 7 605

Смолян Девин 39 483

Смолян Доспат 34 272

Смолян Златоград 38 953

Смолян Мадан 42 194

Смолян Неделино 16 746

Смолян Рудозем 41 665

Смолян Смолян 154 750

Смолян Чепеларе 22 820

София-град Столична 5 167 444

София област Антон 6 014

София област Божурище 36 477

София област Ботевград 154 150

София област Годеч 15 561

София област Горна Малина 26 908

София област Долна баня 21 826

София област Драгоман 16 268

София област Елин Пелин 101 672

София област Етрополе 56 700

София област Златица 23 412

София област Ихтиман 102 114

София област Копривщица 9 820

София област Костенец 52 033

София област Костинброд 63 898

София област Мирково 7 762

София област Пирдоп 36 419

София област Правец 40 686

София област Самоков 176 230

Област Община Средства 
в лв.

София област Своге 57 892

София област Сливница 31 362

София област Чавдар 3 867

София област Челопеч 10 742

Стара Загора Братя Даскалови 29 078

Стара Загора Гурково 25 293

Стара Загора Гълъбово 50 139

Стара Загора Казанлък 322 632

Стара Загора Мъглиж 57 861

Стара Загора Николаево 38 027

Стара Загора Опан 5 058

Стара Загора Павел баня 67 801

Стара Загора Раднево 77 635

Стара Загора Стара Загора 681 235

Стара Загора Чирпан 101 669

Търговище Антоново 16 571

Търговище Омуртаг 88 965

Търговище Опака 20 151

Търговище Попово 95 431

Търговище Търговище 235 741

Хасково Димитровград 192 296

Хасково Ивайловград 21 153

Хасково Любимец 55 544

Хасково Маджарово 4 635

Хасково Минерални бани 19 982

Хасково Свиленград 94 635

Хасково Симеоновград 50 639

Хасково Стамболово 21 690

Хасково Тополовград 41 358

Хасково Харманли 119 289

Хасково Хасково 409 526

Шумен Велики Преслав 38 555

Шумен Венец 23 364

Шумен Върбица 39 388

Шумен Каолиново 57 133

Шумен Каспичан 27 635

Шумен Никола Козлево 33 286

Шумен Нови пазар 72 007

Шумен Смядово 24 808

Шумен Хитрино 13 663

Шумен Шумен 390 517

Ямбол Болярово 12 981

Ямбол Елхово 57 576
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Област Община Средства 
в лв.

Ямбол Стралджа 68 713

Ямбол „Тунджа“ 68 058

Ямбол Ямбол 370 514

Тотал 30 056 784

6290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 
ОТ 22 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерството на правосъ
дието, приет с Постановление № 38 на Ми
нистерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 16 

от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 4 думите „съдебната власт“ се за-
менят с „Министерството на правосъдието“.

2. В т. 5 думите „във Висшия съдебен 
съвет“ се заменят с „в пленума на Висшия 
съдебен съвет“.

3. В т. 17 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и на международното сътрудни-
чество по въпроси, свързани със задължения 
за издръжка“.

4. В т. 20 думите „и в съдебната система“ 
се заменят с „на правосъдието“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:
„3. председателства заседанията на пленума 

на Висшия съдебен съвет и може да присъства 
на заседанията на съдийската колегия и на 
прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет, като не участва в гласуването;“.

2. В т. 9 накрая се добавя „и на подчинените 
му административни структури“.

§ 3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Инспекторатът е на пряко подчи-

нение на министъра и осигурява изпълнението 
на контролните му функции при провеждането 
на държавната политика, като осъществява 
административен контрол в Министерството, 
включително върху дейността на второстепен-
ните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Инспекторатът осъществява дейността 
си съгласно вътрешни правила, които са ут-
върдени от министъра. 

(3) Инспекторатът изпълнява следните 
функции:

1. извършва планови и извънпланови про-
верки на структури, дейности и процеси в 
администрацията; 

2. проверява за спазването на нормативните 
актове и вътрешните правила за организацията 
на работа в Министерството и в структурите, 
чиито ръководители са второстепенни разпо-
редители с бюджет към министъра;

3. проверява изпълнението на задължи-
телните указания, които са дадени от ком-
петентните контролни органи при проверки 
в Министерството, във второстепенните 
разпоредители с бюджет, включително за-
дължителните предписания на органите, 
които упражняват държавен контрол върху 
дейността по здравното обслужване в местата 
за лишаване от свобода;

4. разглежда постъпили сигнали за коруп-
ция на служители от Министерството и на 
второстепенните разпоредители с бюджет, 
извършва проверки и информира министъра 
за резултатите;

5. извършва проверки по сигнали на граж-
дани и организации срещу незаконни или 
неправилни действия или бездействия на 
служители от Министерството и второстепен-
ните разпоредители с бюджет по установен 
от министъра ред;

6. извършва последващи проверки за из-
пълнението на дадените препоръки във връзка 
с предходно извършени проверки; 

7. прави оценка на корупционния риск по 
реда на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 
от Закона за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ) и предлага мерки за 
ограничаването му; 

8. осъществява контрол и извършва про-
верки по ЗПКОНПИ, като проверява деклара-
циите по чл. 35, ал. 1 от закона и осъществява 
производството по установяване на конфликт 
на интереси; 

9. съставя актове за установяване на ад-
министративни нарушения при констатирани 
нарушения от страна на служителите от ад-
министрацията, когато е предвидено в закон;

10. извършва проверки по предоставянето 
на административни услуги; 

11. участва при осъществяването на съв-
местни проверки и проекти за прилагане 
и адаптиране към българските условия на 
успешните антикорупционни практики и ин-
струменти, прилагани в държавите – членки 
на Европейския съюз;

12. участва в разработването на проекти 
и прави предложения за нови или за измене-
ние на съществуващи вътрешноведомствени 
актове, които регламентират организацията 
на работа и дейността на административните 
звена в Министерството и второстепенните 
разпоредители с бюджет;

13. осъществява и други функции във връзка 
с административния контрол, които произти-
чат от нормативни актове или са възложени 
от министъра, съобразно правомощията си. 
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(4) Инспекторатът изготвя стратегически 
и годишен план за дейността си, които се 
утвърждават от министъра. 

(5) Инспекторатът извършва плановите си 
проверки въз основа на ежегодно утвърден 
план от министъра. 

(6) Инспекторатът извършва планови и из-
вънпланови проверки въз основа на заповед на 
министъра или негово писмено разпореждане.

(7) Инспекторатът не извършва проверки 
в търговските дружества с държавно участие 
в капитала и държавните предприятия по 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. 

(8) Инспекторатът не извършва проверки 
относно бюджетната дисциплина. 

(9) Ръководителят на инспектората предста-
вя ежегоден отчет на министъра за дейността 
на инспектората през съответната година.

(10) Инспекторатът изпраща на Главния 
инспекторат ежегодно до 1 март доклад за из-
вършените проверки през предходната година. 

(11) При осъществяване на своите функции 
служителите на инспектората имат право 
да изискват документи, данни, сведения, 
справки и други носители на информация от 
проверяваните лица, които са необходими за 
извършване на проверките. 

(12) При извършване на проверките инспек-
торите имат право да изискват информация 
от държавните и местните органи, органите 
на съдебната власт и други институции. 

(13) Служителите в Министерството и във 
второстепенните разпоредители с бюджет са 
длъжни да оказват пълно съдействие на инспек-
торите при осъществяване на функциите им.“ 

§ 4. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Управление на соб-

ствеността“:
1. организира, отговаря за и осъществява 

контрол за правилното, законосъобразното 
и ефективното ползване и управление на 
недвижимите и движимите вещи, които са 
предоставени на Министерството;

2. проучва необходимостта от ново строи-
телство, реконструкции и основни ремонти за 
сградите, които са предоставени за управление 
на Министерството;

3. изработва поименни списъци на централ-
ната администрация, обобщава разходите на 
централната администрация и второстепен-
ните разпоредители с бюджет за придобиване 
на дълготрайни материални активи, проекти-
ране, реконструкции и основни ремонти и ги 
предлага за одобряване от министъра;

4. организира изготвянето на техничес-
ките задания за възлагане на проектиране, 
реконструкция и поддържане на сградите на 
Министерството, като предлага те да бъдат 
включени чрез заявки за обществени поръчки;

5. осъществява контрол по извършването 
на инвестиционната политика за строител-
ство, ремонти и придобиване на дълготрайни 
материални активи;

6. организира фактическото приемане на 
предоставените за управление имоти;

7. подготвя и извършва фактическото пре-
даване на имоти с отпаднала необходимост 
за Министерството;

8. организира процедурата по отдаване под 
наем на имоти, управлявани от Министер-
ството и представляващи терени или части 
от сгради, както и контрола по изпълнението 
на сключените договори за наем в съответ-
ствие със Закона за държавната собственост 
и правилника за прилагането му;

9. управлява ведомствения жилищен фонд 
на Министерството, като:

а) организира фактическото приемане на 
предоставените от областните управители или 
с акт на Министерския съвет ведомствени 
жилища;

б) поддържа регистър и съхранява досиетата 
на ведомствените жилища;

в) поддържа и организира ремонта на ве-
домствените жилища;

10. изготвя и съгласува по законосъоб-
разност проекти на договори във връзка с 
управлението на собствеността, по които 
страна е Министерството, като при несъгласие 
представя мотивирано становище;

11. поддържа регистър и съхранява доси-
етата на имотите в управление на Минис-
терството;

12. подпомага дейността на второстепен-
ните разпоредители при управление на пре-
доставените им имоти; 

13. организира и осъществява материално-
техническото снабдяване на Министерството 
(машини, съоръжения, резервни части, инвен-
тар, организационна техника, консумативи и 
материали, обзавеждане);

14. отговаря за правилната техническа 
експлоатация и поддръжка на транспортните 
средства на Министерството; 

15. организира и осигурява почистването и 
отговаря за санитарно-хигиенните условия в 
административните сгради на Министерството 
и прилежащите им терени;

16. предлага предприемане на разпореди-
телни действия по отношение на недвижимите 
имоти и движимите вещи на Министерството 
с оглед постигане на максимална ефективност;

17. организира планирането на обществе-
ните поръчки и изготвя график за възлагане 
на обществени поръчки;

18. участва в подготовката и провеждането 
при възлагане на обществените поръчки по 
реда на Закона за обществените поръчки за 
избор на изпълнител, както и при сключва-
нето на договорите за обществени поръчки; 

19. отговаря за разработването, изменението 
и допълнението на вътрешните правила за уп-
равление на цикъла на обществените поръчки;

20. осъществява процесуално представи-
телство пред Комисията за защита на конку-
ренцията и пред Върховния административен 



БРОЙ 54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

съд във връзка с жалби, подадени по реда на 
Закона за обществените поръчки, при изрично 
упълномощаване от министъра;

21. води и поддържа регистър на проведе-
ните обществени поръчки;

22. отговаря за съхраняването на документа-
цията по проведените процедури за възлагане 
на обществени поръчки; 

23. изготвя анализи и правни становища, 
които са свързани с провежданите в Министер-
ството и във второстепенните разпоредители 
с бюджет обществени поръчки; 

24. подготвя и изпраща необходимата ин-
формация до Агенцията по обществени поръч-
ки и до Европейската комисия за публикуване 
в „Официален вестник“ на Европейския съюз, 
когато е приложимо.“

§ 5. В чл. 23 т. 10 се изменя така:
„10. поддържа публичния регистър на 

подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ;“.

§ 6. В чл. 27 се създават т. 8 и 9:
„8. подпомага подготовката на участието на 

министъра за заседанията на Министерския 
съвет съвместно с други дирекции, когато 
това е необходимо;

9. участва в екипи за извършване на оценка 
на въздействие на проекти на нормативни 
актове съвместно с експерти от дирекции, 
които имат отношение към изготвяния проект.“

§ 7. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Дирекция „Международно правно 

сътрудничество и европейски въпроси“:
1. подпомага дейността на министъра и ръ-

ководството на министерството по въпросите 
на сътрудничеството в гражданскоправната 
и наказателноправната област по линия на 
Европейския съюз, международните органи-
зации и отношенията с други държави;

2. подготвя участието на министъра в 
заседанията на Съвета на Европейския съюз 
по правосъдие и вътрешни работи в част 
„Правосъдие“;

3. участва със свои представители в за-
седанията на работните групи и органите 
на Европейския съюз, Съвета на Европа, 
Организацията на обединените нации, Орга-
низацията за икономическо сътрудничество 
и развитие, Хагската конференция по между-
народно частно право и други международни 
организации относно сътрудничеството по 
гражданскоправни и наказателноправни въп-
роси и по дружествено право;

4. предлага предприемането на мерки на 
национално ниво и участва в изработването 
на проекти на нормативни актове, необходими 
за въвеждането, изпълнението и прилагането 
на актове на Европейския съюз, в областите 
от компетентност на Министерството и из-
праща необходимата информация за това по 
съответния ред до Европейската комисия;

5. ръководи и осигурява организационно 
и технически дейността на Работна група 4  
„Дружествено право“ и Работна група 33 

„Сътрудничество в областта на правосъдие-
то“ към Съвета по европейски въпроси към 
Министерския съвет;

6. изготвя становища по проекти на меж-
дународни договори в областта на граждан-
скоправната и наказателноправната област;

7. извършва подготовката за присъединява-
не на Република България към многостранни 
международни договори в гражданскоправната 
и наказателноправната област, включително 
дава мнение за съответствието им с вътрешно-
то право, както и относно необходимостта от 
съответни национални законодателни мерки;

8. осъществява подготовката и участва в 
преговорите за сключване на двустранни до-
говори за правна помощ по граждански дела 
и договори за правна помощ по наказателни 
дела, екстрадиция и трансфер на осъдени лица;

9. подпомага министъра във връзка с 
осъществяването на правомощията му по 
отношение на екстрадицията и трансфера на 
осъдени лица и във връзка с молби за прав-
на помощ на съдебни и следствени органи, 
прокуратури и съдебно-изпълнителни служби; 
оказва методическа помощ на компетентните 
органи по международните съдебни, следстве-
ни и прокурорски молби за правна помощ и 
по поръчки по изпълнителни производства;

10. организира работата, свързана с екзеква-
турите на българските съдебни и арбитражни 
решения за чужбина и на чуждите съдебни и 
арбитражни решения, които са изпратени за 
признаване и изпълнение в Република Бълга-
рия, по трансфера на наказателни производства 
и по признаването на присъди;

11. поддържа информация за международ-
ната правна помощ по граждански дела и по 
наказателни дела, екстрадициите, трансферите 
на осъдени лица, трансферите на наказателни 
производства и признаването на присъди;

12. подпомага участието на Министерството 
на правосъдието в Междуведомствения съвет 
по участието на Република България в НАТО 
по въпроси относно правното сът рудничество;

13. участва със свои експерти в работни 
групи и подкомитети, свързани с прилагането 
на Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на САЩ 
за сътрудничество в областта на отбраната по 
въпроси относно процедурите по упражняване 
на наказателна юрисдикция;

14. подпомага министъра при осъществя-
ване на правомощията му при определяне на 
критериите и процедурите за провеждане на 
избор за кандидатите за съдия в Европейския 
съд по правата на човека, за съдия и за гене-
рален адвокат в Съда на Европейския съюз 
и за съдия в Общия съд.“

§ 8. В чл. 30 т. 15 – 22 се отменят.
§ 9. В чл. 31, ал. 1 се създава т. 14:
„14. изготвя справки за съответствие с 

Конвенцията за защита на правата на човека 
и основните свободи и с практиката на ЕСПЧ 
на проектите на закони и кодекси, които 
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подлежат на разглеждане от Министерския 
съвет, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за 
нормативните актове.“

§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точки 1 – 3 се изменят така:
„1. образува преписки по постъпилите мол-

би и предложения и осигурява провеждането 
на интервю с кандидатите при подаването на 
документите; 

2. извършва проверка на молбите и пред-
ложенията за промяна на гражданството и 
приложените към тях документи за съответ-
ствието им с нормативните изисквания;

3. изготвя заповеди за прекратяване на про-
изводството за промяна на гражданството;“.

2. Точка 8 се изменя така:
„8. осигурява информация чрез интернет 

страницата на Министерството на правосъ-
дието на всеки кандидат относно статута на 
преписката му;“.

§ 11. В чл. 34, т. 2 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Създава се нова буква „г“:
„г) извършва дейностите, които са възложе-

ни на Министерството като централен орган 
по Хагската конвенция за международното 
събиране на издръжка на деца и на други 
членове на семейството от 2007 г.;“.

2. Досегашните букви „г“ и „д“ стават 
съответно букви „д“ и „е“.

3. Досегашната буква „е“ става буква „ж“ 
и се изменя така:

„ж) взаимодейства с Главна дирекция 
„ГРАО“ на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Министерството 
на вътрешните работи, Националната агенция 
за приходите, Националното бюро за правна 
помощ и Агенцията по вписванията при об-
работка на молби и искания по Регламент 
№ 4/2009 г. и Хагската конвенция за между-
народното събиране на издръжка на деца и на 
други членове на семейството от 2007 г., които 
са свързани със задължения за издръжка.“

§ 12. В приложението към чл. 11, ал. 2 се 
правят следните изменения: 

1. На ред „Обща администрация“ числото 
„69“ се заменя със „71“. 

2. На ред „дирекция „Управление на соб-
ствеността“ числото „19“ се заменя с „21“.

3. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „151“ се заменя със „149“. 

4. На ред „дирекция „Съвет по законода-
телство“ числото „14“ се заменя със „17“.

5. На ред „дирекция „Взаимодействие със 
съдебната власт“ числото „20“ се заменя с „13“.

6. На ред „дирекция „Българско граждан-
ство“ числото „19“ се заменя с „21“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В срок един месец от влизането в 

сила на постановлението министърът на 
правосъдието да приведе административните 
звена в съответствие с него.

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 10, т. 1, който влиза в сила 
от 1 януари 2019 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 
ОТ 22 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на здраве

опазването за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 19 660 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2018 г. 
за осигуряване изпълнението на заложените 
цели в Концепцията за развитие на системата 
за спешна медицинска помощ.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2018 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, в т.ч. 
8 000 000 лв. за „Персонал“, да се увеличат 
разходите по „Политика в областта на диаг-
ностиката и лечението“, бюджетна програма 
„Спешна медицинска помощ“, по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2018 г.

(2) Със сумата в размер 11 660 000 лв. да 
се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централ-
ния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6292
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите 
за наем на педагогическите специалисти в 
институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 948 235 лв., разпределени по 
общини съгласно приложението, за възста-
новяване на разходите за транспорт или за 
наем по место работа на педагогическите 
специалисти от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, 
които работят в населено място извън мес-
тоживеенето си, за 2018 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаляване на 
утвърдените разходи по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2018 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2018 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси и чл. 219, ал. 5 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение 
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите за 
наем на педагогическите специалисти за 2018 г.

Община Област

Средства 
за общи-

ната
(в лв.)

Благоевград Благоевград 18 512

Петрич Благоевград 18 360

Сатовча Благоевград 238

Бургас Бургас 55 423

Карнобат Бургас 1 512

Приморско Бургас 960

Царево Бургас 2 435

Бяла Варна 480

Варна Варна 19 703

Дългопол Варна 9 656

Велико Търново Велико Търново 41 053

Горна Оряховица Велико Търново 44 337

Павликени Велико Търново 4 209

Брегово Видин 599

Видин Видин 7 302

Димово Видин 960

Чупрене Видин 1 197

Борован Враца 1 197

Враца Враца 7 138

Габрово Габрово 10 123

Добрич Добрич 798

Добричка Добрич 2 014

Дупница Кюстендил 34 533

Кюстендил Кюстендил 20 232

Ловеч Ловеч 13 098

Троян Ловеч 599

Ябланица Ловеч 798

Монтана Монтана 18 118
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Община Област

Средства 
за общи-

ната
(в лв.)

Якимово Монтана 1 596

Пазарджик Пазарджик 43 530

Перник Перник 49 410

Белене Плевен 399

Гулянци Плевен 1 520

Долни Дъбник Плевен 399

Плевен Плевен 16 718

Червен бряг Плевен 3 605

Асеновград Пловдив 21 841

Брезово Пловдив 3 059

Карлово Пловдив 3 000

Пловдив Пловдив 116 212

Раковски Пловдив 1 800

Завет Разград 599

Исперих Разград 408

Разград Разград 8 411

Самуил Разград 1 824

Русе Русе 22 190

Главиница Силистра 425

Силистра Силистра 8 866

Ситово Силистра 1 397

Тутракан Силистра 998

Сливен Сливен 35 019

Чепеларе Смолян 1 197

Столична София-град 144 656

Правец София област 120

Самоков София област 1 414

Своге София област 600

Челопеч София област 646

Казанлък Стара Загора 56 580

Раднево Стара Загора 1 117

Стара Загора Стара Загора 7 472

Търговище Търговище 2 774

Димитровград Хасково 18 875

Маджарово Хасково 3 192

Хасково Хасково 22 431

Шумен Шумен 8 351

Общо: 948 235 

6443

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за приемане на Списък със защитените от 
държавата специалности от професии, на 
критериите за определянето им и на условия
та и реда за допълнително финансиране за 
издръжка на паралелки за придобиване на 
квалификация по защитени специалности от 
професии и специалности от професии, по 
които е налице очакван недостиг от специа

листи на пазара на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. С постановлението се приемат:
1. критериите за определяне на защитените 

от държавата специалности от професии;
2. Списъкът на защитените от държава-

та специалности от професии за учебната 
2018/2019 година съгласно приложение № 1;

3. условията и редът за актуализиране на 
Списъка на защитените от държавата специ-
алности от професии;

4. Списъкът със специалности от профе-
сии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда за учебната 
2018/2019 година съгласно приложение № 2;

5. условията и редът за допълнителното 
финансиране за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени 
специалности от професии и по специалности  
от професии, за които е налице очакван не-
достиг от специалисти на пазара на труда.

Чл. 2. Определени специалности от про-
фесии от списъка по чл. 6, ал. 1 от Закона 
за професионалното образование и обучение 
се утвърждават като защитени от държавата 
специалности от професии на областно ниво, 
ако отговарят едновременно на следните 
критерии:

1. уникалност по териториален приз-
нак – когато обучението по специалността 
от професията се осъществява в не повече 
от четири държавни и/или общински учи-
лища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, 
намиращи се на територията на различни 
административни области в страната;

2. уникалност по съдържателен приз-
нак – когато съдържанието на обучението по 
специалността от професията в частта специ-
фична професионална подготовка се различава 
с не по-малко от 75 на сто от съдържанието 
на обучението в частта специфична професи-
онална подготовка по другите специалности 
от професиите от списъка по чл. 6, ал. 1 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение.

Чл. 3. Определена специалност от професия 
се предлага за утвърждаване като защитена 
от държавата специалност от професия при 
наличие в административната област на 
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държавни и/или общински училища, в които 
са осигурени материално-техническа база и 
квалифицирани обучаващи за осъществяване 
на професионалната подготовка в съответствие 
с държавния образователен стандарт за при-
добиване на квалификация по професията.

Чл. 4. Министерството на образованието 
и науката изготвя ежегодно в срок до 30 юли 
предложение за актуализиране на Списъка 
на защитените от държавата специалности с 
включване на нови специалности от профе-
сии, които отговарят на критериите по чл. 2 
и изискванията по чл. 3, и/или изключване 
на специалности от професии и го изпраща 
на министерствата и организациите по чл. 5.

Чл. 5. Въз основа на предложението по 
чл. 4 ежегодно в срок до 31 август Минис-
терството на труда и социалната политика, 
Министерството на здравеопазването, от-
расловите министерства и организациите 
на работодателите изготвят предложения за 
актуализиране на Списъка на защитените 
специалности от професии и ги изпращат в 
Министерството на образованието и науката.

Чл. 6. Министерството на труда и соци-
алната политика, Министерството на здра-
веопазването, отрасловите министерства и 
организациите на работодателите ежегодно 
в срок до 31 август може да изготвят пред-
ложения за включването на специалности от 
професии, по които има очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда, в Списъка със 
специалности от професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара 
на труда, и ги изпращат в Министерството 
на образованието и науката.

Чл. 7. (1) Към министъра на образовани-
ето и науката се създава междуведомствена 
комисия с численост не по-малка от 5 лица, 
съставена от представители на Министерство-
то на образованието и науката и Министер-
ството на труда и социалната политика, която 
ежегодно в срок до 30 септември извършва:

1. преглед на действащия Списък на за-
щитените от държавата специалности от 
професии за предходната учебна година и 
предложенията по чл. 5 и при съответствието 
им с критериите по чл. 2 и с изискванията 
по чл. 3 ги обобщава, като изготвя проект на 
актуализиран списък;

2. преглед на действащия Списък със спе-
циалности от професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара 
на труда, и предложенията по чл. 6 и изготвя 
проект на актуализиран списък.

(2) При несъответствие на предложение по 
чл. 5 с критериите по чл. 2 и с изискванията 
по чл. 3 междуведомствената комисия не 
включва предложението в проекта на актуали-
зирания Списък на защитените от държавата 
специалности от професии, за което писмено 
уведомява предложителя.

(3) Специалностите от професии, включе-
ни в Списъка на защитените от държавата 
специалности от професии, не се включват в 
Списъка със специалности от професии, по 
които е налице очакван недостиг от специа-
листи на пазара на труда.

(4) Проектите на Списъка със защитените 
от държавата специалности от професии и 
на Списъка със специалности от професии, 
по които е налице очакван недостиг от спе-
циалисти на пазара на труда, се предлагат 
от министъра на образованието и науката за 
приемане от Министерския съвет.

Чл. 8. Списъкът със защитените от държа-
вата специалности от професии и Списъкът 
със специалности от професии, по които е 
налице очакван недостиг от специалисти на 
пазара на труда, се актуализират ежегодно до 
края на октомври и се прилагат от следващата 
учебна година.

Чл. 9. (1) Обучението по защитена от дър-
жавата специалност от професия се извършва 
по осъществен държавен прием в паралелка 
с най-малко 9 ученици.

(2) За издръжка на паралелка по ал. 1 в 
държавните или в общинските училища по 
чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование се осигурява 
допълнително финансиране, когато броят на 
учениците е по-малък от 18 ученици.

(3) Допълнителното финансиране по ал. 2 
се осигурява за целия срок на обучение и е 
в размер 85 на сто от стандарта за ученик в 
паралелка за професионална подготовка по 
съответното професионално направление в 
дневна форма на обучение – за разликата меж-
ду 18 ученици и действителния брой ученици 
в паралелката, но за не повече от 12 ученици.

Чл. 10. (1) Обучението по специалности 
от професии, по които е налице очакван 
недостиг от специалисти на пазара на труда, 
се извършва по осъществен държавен прием 
в паралелка с най-малко 12 ученици.

(2) За издръжка на паралелка по ал. 1 в 
държавните или в общинските училища по 
чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищ-
ното и училищното образование се осигурява 
допълнително финансиране:

1. в размер 15 на сто от стандарта за пара-
лелка за всяка паралелка с обучение по ал. 1, и

2. в размер 15 на сто от стандарта за ученик 
в паралелка за професионална подготовка по 
съответното професионално направление – за 
действителния брой ученици в паралелката 
по ал. 1.

(3) При брой на учениците в паралелка, 
по-малък от 18, освен средствата по ал. 2 се 
осигурява допълнително финансиране за срока 
на обучението в размер 50 на сто от стандар-
та за ученик в паралелка за професионална 
подготовка по съответното професионално 
направление в дневна форма на обучение – за 
разликата между 18 ученици и действителния 
брой ученици в паралелката, но за не повече 
от 10 ученици.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението 

„Очакван недостиг на специалисти на пазара 
на труда“ е дисбалансът между броя на осигу-
рените по трудови правоотношения лица по 
длъжности от Националната класификация 
на професиите и длъжностите 2011 и броя на 
учениците, обучавани от VIII до XII клас в 
професионални паралелки в държавните и/или 
в общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование по специалности от професии, 
съответстващи на длъжностите и единичните 
групи, в съотношение на първата към втората 
група лица най-малко две към едно.

Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 6а, ал. 2 и чл. 59, ал. 8 от Закона за 

професионалното образование и обучение и 
чл. 282, ал. 15 от Закона за предучилищното 
и училищното образование.

§ 3. Списъците по чл. 1, т. 2 и 4 и допъл-
нителното финансиране по чл. 8, ал. 2 и 3 
и чл. 9, ал. 2 и 3 се прилагат от учебната 
2018 – 2019 година за учениците, приети в 
VIII клас по държавния прием.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на разпоредбите на чл. 9, ал. 2 
и 3 и чл. 10, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 
учебната 2018 – 2019 година.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение № 1 
към чл. 1, т. 2 

Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2018/2019 г.

№ 
по 
ред

Код Специалност Код Професия СПК Код Професионално 
направление

1. 2130301 Полиграфия 213030 Полиграфист III 213 Аудио-визуални изкуст-
ва и техники; произ-
водство на медийни 
продукти

2. 2150601 Каменоделство 215060 Каменоделец II 215 Приложни изкуства и 
занаяти

3. 5210414 Металообработващи 
машини

521040 Машинен монтьор II 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

4. 5210702 Металургия на цветни-
те метали

521070 Техник-металург III 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

5. 5210504 Лазерна и оптична тех-
ника

521050 Техник на прецизна 
техника

III 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

6. 5210501 Измервателна и органи-
зационна техника

521050 Техник на прецизна 
техника

III 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

7. 5220107 Електрообзавеждане на 
електрически превоз-
ни средства за градски 
транспорт

522010 Електротехник III 522 Електротехника и енер-
гетика

8. 5220105 Електрообзавеждане на 
железопътна техника

522010 Електротехник III 522 Електротехника и енер-
гетика

9. 5220104 Електрообзавеждане на 
кораби

522010 Електротехник III 522 Електротехника и енер-
гетика

10. 5220309 Топлотехника – топ лин -
на, климатична, венти-
лационна и хладилна 
техника

522030 Техник на енергий-
ни съоръжения и 
инсталации

III 522 Електротехника и енер-
гетика



БРОЙ 54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  21   

№ 
по 
ред

Код Специалност Код Професия СПК Код Професионално 
направление

11. 5220302 Ядрена енергетика 522030 Техник на енергий-
ни съоръжения и 
инсталации

III 522 Електротехника и енер-
гетика

12. 5230704 Осигурителни и кому-
никационни системи в 
жп инфраструктура

523070 Техник по автома-
тизация

III 523 Електроника, автома-
тика, комуникационна 
и компютърна техника

13. 5240109 Технология на целуло-
зата, хартията и опа-
ковките

524010 Химик-технолог III 524 Химични продукти и 
технологии

14. 5250603 Пристанищна механи-
зация

525060 Монтьор на подем-
но-транспортна тех-
ника

II 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и възду-
хоплавателни средства

15. 5410202 Производство и прера-
ботка на мляко и млеч-
ни продукти

541020 Оператор в хра-
нително-вкусовата 
промишленост

II 541 Хранителни технологии

16. 5410104 Производство на месо, 
месни продукти и риба 

541010 Техник-технолог в 
хранително-вкусо-
вата промишленост

III 541 Хранителни технологии

17. 5420101 Компютърно проекти-
ране и десениране на 
тъкани площни изделия

542010 Десенатор на тек-
стил

III 542 Производствени техно-
логии – текстил, облек-
ло, обувки и кожи

18. 5420601 Конструиране, модели-
ране и технология на 
обувни изделия

542060 Моделиер-технолог 
на обувни и коже-
но -галантерийни 
изделия

III 542 Производствени техно-
логии – текстил, облек-
ло, обувки и кожи

19. 5440501 Маркшайдерство 544050 Маркшайдер III 544 Минно дело, проучва-
не и добив на полезни 
изкопаеми

20. 5440102 Обогатителни, прера-
ботващи и рецикла-
ционни технологии

544010 Минен техник III 544 Минно дело, проучва-
не и добив на полезни 
изкопаеми

21. 5820404 Дограма и стъклопос-
тавяне

582040 Строител-монтаж-
ник

II 582 Строителство

22. 5820601 Строител на пътища, 
магистрали и съоръже-
ния към тях

582060 Пътен строител II 582 Строителство

23. 6210502 Говедовъдство 621050 Животновъд II 621 Растениевъдство и жи-
вотновъдство

24. 6210302 Полевъдство 621030 Растениевъд II 621 Растениевъдство и жи-
вотновъдство

25. 6210406 Пчеларство и бубар ство 621040 Техник-животновъд III 621 Растениевъдство и жи-
вотновъдство

26. 6210103 Трайни насаждения 621010 Техник-растениевъд III 621 Растениевъдство и жи-
вотновъдство

27. 8400601 Експлоатация на прис-
танищата и флота

840060 Организатор по екс-
плоатация на прис-
танищата и флота

III 840 Транспортни услуги

28. 8400102 Корабоводене – речно 840010 Корабоводител III 840 Транспортни услуги

29. 8401101 Спедиция, транспортна 
и складова логистика

840110 Спедитор-логистик III 840 Транспортни услуги
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Приложение № 2 
към чл. 1, т. 4

Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

№ 
по 
ред

Код Професионално  
направление Код Професия Код Специалност

1. 346 Секретарски и админи-
стративни офис дейности

346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив

2. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521010 Машинен техник 5210118 Машини и съоръжения за 
химическата и хранително-
вкусовата промишленост

3. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в 
текстилната, обувната и 
дървообр. промишленост

4. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521010 Машинен техник 5210120 Машини и съоръжения за 
добивната промишленост и 
строителството

5. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521020 Техник-приложник 5210202 Промишлена естетика и 
дизайн

6. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини

7. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за 
заваряване

8. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръжения за 
химическата и хранително-
вкусовата промишленост

9. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521090 Заварчик 5210901 Заваряване

10. 521 Машиностроене, мета-
лообработване и мета-
лургия

521100 Стругар 5211001 Стругарство

11. 522 Електротехника и енер-
гетика

522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и 
апарати

12. 522 Електротехника и енер-
гетика

522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и 
апарати

13. 522 Електротехника и енер-
гетика

522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на 
производството

14. 522 Електротехника и енер-
гетика

522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на 
транспортна техника

15. 522 Електротехника и енер-
гетика

522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеждане на по-
демна и асансьорна техника

16. 522 Електротехника и енер-
гетика

522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска тех-
ника

17. 522 Електротехника и енер-
гетика

522040 Монтьор на енер-
гийни съоръжения 
и инсталации

5220401 Топлоенергетика

18. 522 Електротехника и енер-
гетика

522040 Монтьор на енер-
гийни съоръжения 
и инсталации

5220406 Газова техника

19. 522 Електротехника и енер-
гетика

522040 Монтьор на енер-
гийни съоръжения 
и инсталации

5220408 Възобновяеми енергийни 
източници
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№ 
по 
ред

Код Професионално  
направление Код Професия Код Специалност

20. 524 Химични продукти и 
технологии

524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробио-
логичен контрол в химични 
производства

21. 524 Химични продукти и 
технологии

524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробио-
логичен контрол в храни-
телно-вкусови производства

22. 524 Химични продукти и 
технологии

524060 Химик-оператор 5240601 Технология на неорганич-
ните вещества

23. 524 Химични продукти и 
технологии

524060 Химик-оператор 5240606 Технология на полимерите

24. 524 Химични продукти и 
технологии

524090 Работник в полимер-
ните производства

5240901 Преработване на полимери

25. 524 Химични продукти и 
технологии

524120 Оператор в силикат-
ните производства

5241201 Технология на стъкларското 
производство

26. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525010 Техник по транспорт-
на техника

5250101 Автотранспортна техника

27. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525010 Техник по транспорт-
на техника

5250102 Пътностроителна техника

28. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525020 Монтьор на транс-
портна техника

5250201 Автотранспортна техника

29. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525020 Монтьор на транс-
портна техника

5250202 Пътностроителна техника

30. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525050 Техник по подемно-
транспортна техника

5250501 Подемно-транспортна тех-
ника, монтирана на пътни 
транспортни средства

31. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525060 Монтьор на подемно-
транспортна техника

5250601 Подемно-транспортна тех-
ника, монтирана на пътни 
транспортни средства

32. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525060 Монтьор на подемно-
транспортна техника

5250602 Подемно-транспортна тех-
ника с електрозадвижване

33. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525070 Техник по железо-
пътна техника

5250701 Локомотиви и вагони

34. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и меха-
низми

35. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби

36. 525 Моторни превозни сред-
ства, кораби и въздухо-
плавателни средства

525140 Корабостроителен 
техник

5251401 Корабостроене

37. 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и 
хлебни изделия

38. 541 Хранителни технологии 541050 Работник в храни-
телно-вкусовата про-
мишленост

5410501 Хранително-вкусова про-
мишленост
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№ 
по 
ред

Код Професионално  
направление Код Професия Код Специалност

39. 542 Производствени техно-
логии – текстил, облек-
ло, обувки и кожи

542050 Оператор в произ-
водството на облекло

5420501 Производство на облекло 
от текстил

40. 542 Производствени техно-
логии – текстил, облек-
ло, обувки и кожи

542070 Оператор в произ-
водство на обувни и 
кожено-галантерий-
ни изделия

5420701 Производство на обувни 
изделия

41. 543 Производствени техно-
логии – дървесина, хар-
тия, пластмаси и стъкло

543010 Техник-технолог в 
дървообработването

5430101 Мебелно производство

42. 543 Производствени техно-
логии – дървесина, хар-
тия, пластмаси и стъкло

543020 Оператор в дървооб-
работването

5430203 Производство на тапицира-
ни изделия

43. 524 Химични продукти и 
технологии

544020 Оператор в минната 
промишленост

5440203 Обогатяване на полезни 
изкопаеми

44. 582 Строителство 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон

45. 582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария

46. 582 Строителство 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки

47. 582 Строителство 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и на-
стилки

48. 582 Строителство 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи

49. 582 Строителство 582040 Строител-монтаж ник 5820401 Стоманобетонни конструк-
ции

50. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820405 Изолации в строителството

51. 582 Строителство 582050 Монтажник на водо-
снабдителни и кана-
лизационни мрежи

5820501 Вътрешни ВиК мрежи

52. 762 Социална работа и кон-
султиране

762030 Помощник-възпита-
тел

7620301 Помощник-възпитател в от-
глеждането и възпитанието 
на деца

53. 840 Транспортни услуги 840060 Организатор по екс-
плоатация на приста-
нищата и флота

8400601 Експлоатация на пристани-
щата и флота

54. 840 Транспортни услуги 840070 Организатор по екс-
плоатация на авто-
мобилния транспорт

8400701 Експлоатация на автомо-
билния транспорт

Специалностите от професии, за които е 
налице очакван недостиг от специалисти на 
пазара на труда, са определени на основата на 
съотношението между броя на учениците по спе-
циалности от VIII до XII клас в професионални 
паралелки в държавните и/или общинските учи-
лища през учебната 2017/2018 година по данни, 
предоставени от Центъра за информационно 
осигуряване на образованието (ЦИОО), и броя 
на подлежащите на пенсиониране специалисти 
по данни от регистрите на Националния оси-
гурителен институт (НОИ), по длъжности и 
единични групи от Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), 
отговарящи на съответните специалности. При 
съотнасянето на кодовете от НКПД, 2011 към 
професиите и специалностите от Списъка на 

професиите в професионалното образование и 
обучение са взети предвид съществуващите изис-
квания за определена квалификация, определена 
степен на професионална квалификация и/или 
правоспособност. Изключени са специалности, 
които могат да се упражняват от специалисти 
с разнообразни по вид и степен квалификации 
(включително с по-висока степен на професи-
онална квалификация или с квалификация от 
други професионални направления), такива – без 
професионална квалификация, както и специ-
алности от професии, при които дисбалансът 
между броя на завършващите и пенсиониращите 
се лица зависи до голяма степен от възрастовата 
структура на наетите лица.
6444
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Класификатора 
на длъжностите на военнослужещите в Ми
нистерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия, приет с Постановление 
№ 84 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., 
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 
2011 г., бр. 36 и 99 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., 
бр. 8, 12 и 76 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 13, 

35 и 96 от 2016 г. и бр. 50 и 78 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 
„А1“, т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ се 
правят следните изменения:

1. В раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИ-
ТАН IІ РАНГ)“, на ред 30, в колона 2 думите 
„Началник на сектор във военно окръжие І 
степен“ се заменят със „Заместник-началник 
на военно окръжие І степен, той и началник 
на сектор“, в колона 3 кодът „2143 6030“ се 
заменя с „2141 6030“, а в колона 4 думите „к2, 
к3, к4“ се заличават.

2. В раздел „МАЙОР (КАПИТАН IІІ 
РАНГ)“, на ред 19, в колона 2 думите „Началник 
на сектор във военно окръжие ІІ степен“ се 
заменят със „Заместник-началник на военно 
окръжие ІІ степен, той и началник на сектор“, 
а в колона 4 думите „к2, к3, к4“ се заличават.

§ 2. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 
„А2“ се правят следните изменения:

1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) в раздел „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН 

I РАНГ)“:
аа) на ред 21, в колона 2 думите „воен-

номедицински отряд за бързо реагиране“ 
се заменят с „модулни военномедицински 
формирования“;

бб) на ред 38, в колона 2 думите „воен-
номедицински отряд за бързо реагиране“ 
се заменят с „модулни военномедицински 
формирования“;

б) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИ-
ТАН IІ РАНГ)“, на ред 38, в колона 2 думите 
„военномедицински отряд за бързо реагиране“ 
се заменят с „модулни военномедицински 
формирования“;

в) в раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙ-
ТЕНАНТ)“:

аа) на ред 1, в колона 3 кодът „3122 4001“ 
се заменя с „3122 5001“;

бб) на ред 4, в колона 3 кодът „3121 4004“ 
се заменя с „3121 5004“;

вв) на ред 5, в колона 3 кодът „3121 4005“ 
се заменя с „3121 5005“;

гг) на ред 6, в колона 3 кодът „3121 4006“ 
се заменя с „3121 5006“;

дд) на ред 7, в колона 3 кодът „3124 4007“ 
се заменя с „3124 5007“;

ее) на ред 8, в колона 3 кодът „3121 4008“ 
се заменя с „3121 5008“;

жж) на ред 11, в колона 3 кодът „3122 4011“ 
се заменя с „3122 5011“;

зз) на ред 12, в колона 3 кодът „3121 4012“ 
се заменя с „3121 5012“;

ии) на ред 13, в колона 3 кодът „3124 4013“ 
се заменя с „3124 5013“;

кк) на ред 17, в колона 3 кодът „3124 4017“ 
се заменя с „3124 5017“;

лл) на ред 18, в колона 3 кодът „3123 4018“ 
се заменя с „3123 5018“;

мм) на ред 19, в колона 3 кодът „3122 4019“ 
се заменя с „3122 5019“;

нн) на ред 20, в колона 3 кодът „3122 4020“ 
се заменя с „3122 5020“;

оо) на ред 21, в колона 3 кодът „3122 4021“ 
се заменя с „3122 5021“;

пп) на ред 22, в колона 3 кодът „3124 4022“ 
се заменя с „3124 5022“;

рр) на ред 25, в колона 3 кодът „3122 4025“ 
се заменя с „3122 5025“;

сс) на ред 26, в колона 3 кодът „3121 4026“ 
се заменя с „3121 5026“;

тт) на ред 27, в колона 3 кодът „3123 4027“ 
се заменя с „3123 5027“;

уу) на ред 28, в колона 3 кодът „3123 4028“ 
се заменя с „3123 5028“;

фф) на ред 29, в колона 3 кодът „3121 4029“ 
се заменя с „3121 5029“;

хх) на ред 30, в колона 3 кодът „3123 4030“ 
се заменя с „3123 5030“;

цц) на ред 31, в колона 3 кодът „3121 4031“ 
се заменя с „3121 5031“;

чч) на ред 32, в колона 3 кодът „3124 4032“ 
се заменя с „3124 5032“.

2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 
(СТАРШИНИ)“, в раздел „СТАРШИ СЕР-
ЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създава 
ред 46:
„

46. Младша медицинска сестра 3332 4046 п6
“

§ 3. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 
„В“ се правят следните изменения и допъл-
нения:

1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) в раздел „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН 

I РАНГ)“:
аа) на ред 6, в колона 2 след думите „бри-

гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

бб) на ред 16, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

вв) на ред 18, в колона 2 думите „комуника-
ционна и информационна система“ се заменят 
с „комуникационно-информационна система“; 

гг) на ред 19, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ и запетаята пред тях 
се заличават;
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дд) на ред 41, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

ее) създава се ред 55:
„

55.
Заместник-началник на вое-
нен команден център, център 
за осигуряване

5154 7055 к1

“
б) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИ-

ТАН IІ РАНГ)“:
aa) на ред 7, в колона 2 думите „единен 

център за начална подготовка“ и запетаята 
пред тях се заличават;

бб) на ред 9, в колона 2 думите „център за 
подготовка на специалисти“ и запетаята след 
тях се заличават;

вв) на ред 32, в колона 2 думите „Замест-
ник-началник на център за осигуряване“ се 
заменят със „Заместник-началник по ... на 
център за осигуряване“, в колона 3 кодът „5142 
6032“ се заменя с „5141 6032“, а в колона 4 
думите „к2, к4“ се заличават;

гг) на ред 35, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

дд) на ред 63, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“, а в 
колона 4 думите „к2, к3, к4“ се заличават;

ее) на ред 64, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

жж) на ред 87, в колона 2 думите „единен 
център за начална подготовка“ и запетаята 
пред тях се заличават;

зз) на ред 93, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти“ и запетаята 
след тях се заличават;

ии) на ред 108, в колона 2 след думите 
„бригадно командване“ се поставя запетая и 
се добавя „център за подготовка на специали-
сти, единен център за начална подготовка“, а 
в колона 4 думите „к2, к3, к4“ се заличават;

кк) на ред 121, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ и запетаята след тях 
се заличават и в колона 4 думата „к2“ се 
заличава;

лл) на ред 124, в колона 2 след думата „На-
чалник“ се добавя „(командир)“, а в колона 4 
думите „к2, к3, к4“ се заличават;

мм) създава се ред 131:
„

131. Командир на корабен отряд 5141 6131 к1
“

в) в раздел „МАЙОР (КАПИТАН IІІ 
РАНГ)“:

аа) на ред 5, в колона 2 след думата „Ди-
визионен“ се добавя „(отряден)“;

бб) на ред 97, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

вв) на ред 100, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ и запетаята след тях 
се заличават;

гг) на ред 109, в колона 2 след думите 
„бригадно командване“ се поставя запетая и 
се добавя „център за подготовка на специа-
листи, единен център за начална подготовка“;

дд) на ред 130, в колона 2 след думите 
„Стационарна КИС“ се поставя запетая и 
се добавя „бригадно командване, център за 
подготовка на специалисти, единен център за 
начална подготовка“;

ее) на ред 173, в колона 2 след думите 
„военновъздушна учебна база“ се поставя 
запетая и се добавя „център за подготовка 
на специалисти, единен център за начална 
подготовка“;

жж) на ред 187, в колона 2 след думата 
„Дивизионен“ се добавя „(отряден)“;

зз) на ред 188, в колона 2 след думата 
„Дивизионен“ се добавя „(отряден)“;

ии) на ред 189, в колона 2 след думата 
„Дивизионен“ се добавя „(отряден)“;

кк) на ред 211, в колона 2 след думата 
„дивизионен“ се добавя „(отряден)“;

лл) ред 222 се заличава;
мм) създават се редове 232 и 233:

„

232.

Офицер по връзки с об-
ществеността в бригадно 
командване, център за под-
готовка на специалисти, 
единен център за начална 
подготовка

5132 5232 к5

233.
Помощник-началник на 
сектор (център) във воен-
ногеографска служба

5131 4233

“
г) в раздел „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙ-

ТЕНАНТ)“:
аа) на ред 9, в колона 2 след думите „бри-

гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

бб) на ред 10, в колона 2 след думaта 
„полк“ се поставя запетая и се добавя „база 
за съхранение на въоръжение и техника и 
подготовка на резервисти“;

вв) на ред 70, в колона 2 думите „За-
местник-началник на център „Логистика“ 
в национален военен учебен комплекс“ се 
заменят със „Заместник-началник на център 
за поддръжка на конвои“;

гг) на ред 160, в колона 2 след думите 
„бригадно командване“ се поставя запетая и 
се добавя „център за подготовка на специа-
листи, единен център за начална подготовка“;
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дд) на ред 161, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ и запетаята след тях 
се заличават;

ее) на ред 176, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти“ и запетаята 
пред тях се заличават;

жж) на ред 183, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ и запетаята след тях 
се заличават;

зз) на ред 273, в колона 2 след думите 
„военновъздушна учебна база“ се поставя 
запетая и се добавя „център за подготовка 
на специалисти, единен център за начална 
подготовка“;

ии) създават се редове 360 и 361:
„

360.

Офицер по връзки с общест-
веността в полк, база за 
съхранение на въоръжение 
и техника и подготовка на 
резервисти

5123 4360

361
Офицер по безопасност на 
полетите в отделна морска 
вертолетна авиобаза – ВМС

5121 4360

“
2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 

(СТАРШИНИ)“:
а) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)“:
аа) на ред 4, в колона 2 след думите „бри-

гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“;

бб) на ред 5, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти“ и запетаята 
пред тях се заличават;

вв) на ред 43, в колона 2 след думите „бри-
гадно командване“ се поставя запетая и се 
добавя „център за подготовка на специалисти, 
единен център за начална подготовка“, а в 
колона 4 пред професионална област „п2“ се 
добавя „п1“ и се поставя запетая;

б) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН 
СТАРШИНА)“:

аа) на ред 26, в колона 2 думите „център 
за подготовка на специалисти, единен център 
за начална подготовка“ се заличават;

бб) създават се редове 249 и 250:
„

249. Старши мерач-оператор (за 
БМП-1) 7333 3249 п1

250. Старши механик-водач (за 
БМП-1) 7333 3250 п1

“
3. В т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ 

(МАТРОСИ)“, в раздел „РЕДНИК (МАТРОС) –  
3-ти КЛАС“ се създава ред 325:
„

325. Младши мерач-оператор 8431 1325

“

Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за изпълнение 

на постановлението се осигуряват в рамките 
на бюджета на Министерството на отбраната 
за съответната година. 

§ 5. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2018 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за определяне на размера на еднократната 
помощ за ученици, записани в първи клас 
на държавно или общинско училище, за по
криване на част от разходите в началото на 

учебната 2018/2019 година

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Определя еднократна 
помощ за ученици, записани в първи клас 
на държавно или общинско училище, за по-
криване на част от разходите в началото на 
учебната 2018/2019 година в размер 250 лв.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се 

приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона 
за семейни помощи за деца.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за определяне на 
условията, реда и механизма за функциониране 
на Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 
и за провеждане на производства пред управ
ляващите органи посредством ИСУН, приета с 
Постановление № 243 на Министерския съвет 
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм. и 
доп., бр. 30, 32 и 68 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 18 думите „за опера-
циите, финансирани чрез подхода „ВОМР“ 
се заменят със „за мерките и подмерките 
по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители“.
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Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 79 на Министер-

ския съвет от 2014 г. за създаване на коми-
тети за наблюдение на Споразумението за 
партньорство на Република България и на 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за 
Програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, 
бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101 
от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46 
от 2016 г. и бр. 30 и 68 от 2017 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 2 след думите „Оперативна 
програма „Добро управление“ се добавя „и за 
Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“.

2. В чл. 19, ал. 1 думите „т. 1 от допълнител-
ната разпоредба на Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси“ се 
заменят с „т. 15 от допълнителните разпоредби 
на Закона за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество“.

§ 3. В Постановление № 161 на Министер-
ския съвет от 2016 г. за определяне на правила 
за координация между управляващите орга-
ни на програмите и местните инициативни 
групи, и местните инициативни рибарски 
групи във връзка с изпълнението на Подход 
„Водено от общностите местно развитие“ за 
периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 32, 55 и 68 от 2017 г. 
и бр. 2 от 2018 г.), в чл. 28, ал. 3 се правят 
следните изменения:

1. В т. 2 думите „Закона за предотвратява-
не и установяване на конфликт на интереси“ 
се заменят със „Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество“.

2. В т. 3 думите „т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси“ се 
заменят с „т. 15 от допълнителните разпоредби 
на Закона за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество“.

§ 4. В Постановление № 162 на Министер-
ския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни 
правила за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, 
бр. 53 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 
2017 г. и бр. 2 от 2018 г.), в чл. 16, ал. 3 се 
правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „Закона за предотвратява-
не и установяване на конфликт на интереси“ 
се заменят със „Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество“.

2. В т. 3 думите „т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси“ се 
заменят с „т. 15 от допълнителните разпоредби 
на Закона за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6447

РЕШЕНИЕ № 413 
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за прекратяване на процедура за предоста
вяне на концесия за услуга за морски плаж 

„Ривиера“, община Варна, област Варна

На основание чл. 117, ал. 1, т. 2 от Закона 
за концесиите във връзка с § 41 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за 
концесиите, чл. 8п от Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие и чл. 46, ал. 2 
от Закона за нормативните актове, Решение 
№ 253 на Министерския съвет от 2018 г. за 
откриване на процедура за предоставяне на 
концесия за услуга за морски плаж „Ривиера“, 
община Варна, област Варна (ДВ, бр. 31 от 
2018 г.), и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Прекратява процедурата за предоставяне 
на концесия за услуга за морски плаж „Ри-
виера“, община Варна, област Варна, поради 
липса на оферта, чието съдържание да отговаря 
на изискванията, определени с документация 
за концесията. 

2. Решението се обнародва в „Държавен 
вестник“ и може да бъде обжалвано относно 
неговата законосъобразност пред Комисия-
та за защита на конкуренцията по реда на 
Закона за концесиите в 10-дневен срок от 
обнародването му.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

6448

РЕШЕНИЕ № 414  
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ
ник за концесионер на морски плаж „При
морско – централен“, община Приморско, 

област Бургас

На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о 
във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбрежие, § 41 
от преходните и заключителните разпоредби 
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на Закона за концесиите, Решение № 202 на 
Министерския съвет от 2018 г. за откриване 
на процедура за предоставяне на концесия за 
услуга за морски плаж „Приморско – центра-
лен“, община Приморско, област Бургас (ДВ, 
бр. 31 от 2018 г.), проведен на 22 май 2018 г. 
конкурс за определяне на концесионер, про-
токол на конкурсната комисия за резултатите 
от конкурса, назначена със Заповед № Р-71 от 
26 април 2018 г., изменена със Заповед № Р-85 
от 21 май 2018 г. на министър-председателя на 
Република България, доклад на председателя 
на конкурсната комисия за резултатите от 
конкурса и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя за спечелил конкурса за 
предоставяне на концесия на обект – из-
ключителна държавна собственост – морски 
плаж „Приморско – централен“, община 
Приморско, област Бургас, и за концесионер 
на морския плаж – „СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ“ – ЕООД, с ЕИК 201345414, със 
седалище София.

2. В съответствие с резултатите от про-
ведения конкурс конкретизира условията на 
концесията и задълженията на концесионера, 
както следва:

2.1. размер на дължимото концесионно 
плащане за всяка календарна година, опре-
делен съгласно Методиката за определяне на 
минималния размер на концесионно плащане 
за морските плажове – обекти на концесия по 
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие, приета с По-
становление № 9 на Министерския съвет от 
2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от 
„СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД, 
размер на отчисленията на базата за изчис-
ляване на размера на концесионното плащане 
(роялти) 10,80 на сто; 

2.2. за целия срок на договора за концесия 
предложените цена за един чадър в размер 
един лев с данък върху добавената стойност 
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг 
в размер един лев с ДДС при ставка 20 на 
сто, без да се увеличават;

2.3. предложение за инвестиции за органи-
зация на целогодишното санитарно-хигиенно 
поддържане на морския плаж в общ размер 
81 600 лв. с ДДС за целия срок на договора 
за концесия. 

3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. да сключи концесионен договор със 

„СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД, 
в едномесечен срок от влизането в сила на 
решението;

3.2. да представлява концедента в пра-
воотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на концесионния договор, 
включително да предявява вземанията на 
концедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на договора;

3.3. да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

4. Концесионният договор се сключва при 
условията на това решение, Решение № 202 на 
Министерския съвет от 2018 г. и подадената 
от „СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД, 
оферта за участие в конкурса. 

5. При отказ за сключване на договора 
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи 
гаранцията за участие в конкурса.

6. Решението подлежи на обжалване от-
носно неговата законосъобразност пред Коми-
сията за защита на конкуренцията в 10-дне-
вен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ по реда на глава шеста от Закона 
за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

6449

РЕШЕНИЕ № 415  
ОТ 25 ЮНИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ
ник за концесионер на морски плаж „Св. св. 
Константин и Елена – голям плаж“, община 

Варна, област Варна

На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о, 
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
Решение № 200 на Министерския съвет от 
2018 г. за откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски плаж 
„Св. св. Константин и Елена – голям плаж“, 
община Варна, област Варна (ДВ, бр. 31 от 
2018 г.), проведен на 21 май 2018 г. конкурс 
за определяне на концесионер, протокол 
на конкурсната комисия за резултатите от 
конкурса, назначена със Заповед № Р-69 от  
26 април 2018 г., изменена със Заповед № Р-83 
от 21 май 2018 г на министър-председателя на 
Република България, доклад на председателя 
на конкурсната комисия за резултатите от 
конкурса и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя за спечелил конкурса за предос-
тавяне на концесия на обект – изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Св. св. 
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Константин и Елена – голям плаж“, община 
Варна, област Варна, и за концесионер на 
морския плаж – „Свети Свети Константин и 
Елена Холдинг“ – АД, с ЕИК 813194292, със 
седалище Варна.

2. В съответствие с резултатите от про-
ведения конкурс конкретизира условията на 
концесията и задълженията на концесионера, 
както следва:

2.1. размер на дължимото концесионно 
плащане за всяка календарна година, опре-
делен съгласно Методиката за определяне на 
минималния размер на концесионно плащане 
за морските плажове – обекти на концесия по 
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройство-
то на Черноморското крайбрежие, приета с 
Постановление № 9 на Министерския съвет 
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и 
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения 
от „Свети Свети Константин и Елена Хол-
динг“ – АД, размер на отчисленията на базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане (роялти) 13,60 на сто без данък върху 
добавената стойност (ДДС);

2.2. за целия срок на договора за концесия 
предложените цена за един чадър в размер 
10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един 
шезлонг в размер 10 лв. с ДДС при ставка 20 
на сто, без да се увеличават.

3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. да сключи концесионен договор със 

„Свети Свети Константин и Елена Хол-
динг“ – АД, в едномесечен срок от влизането 
в сила на решението; 

3.2. да представлява концедента в пра-
воотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на концесионния договор, 
включително да предявява вземанията на 
концедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на договора;

3.3. да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

4. Концесионният договор се сключва при 
условията на това решение, Решение № 200 на 
Министерския съвет от 2018 г. и подадената 
от „Свети Свети Константин и Елена Хол-
динг“ – АД, оферта за участие в конкурса. 

5. При отказ за сключване на договора 
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи 
депозита за участие в конкурса.

6. Решението подлежи на обжалване от-
носно неговата законосъобразност пред Коми-
сията за защита на конкуренцията в 10-дне-
вен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ по реда на глава шеста от Закона 
за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

6450

РЕШЕНИЕ № 425  
ОТ 26 ЮНИ 2018 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали, от находище „Ен
джи – юг“, участък „Запад“ и участък „Из
ток“, разположено в землището на с. Горна 
Кремена, община Мездра, област Враца, на 

„Маронас“ – ООД, Враца

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано 
предложение на министъра на енергетиката 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет 
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни ма-
териали – варовици, представляващи изклю-
чителна държавна собственост, от находище 
„Енджи – юг“, участък „Запад“ и участък 
„Изток“, разположено в землището на с. Гор-
на Кремена, община Мездра, област Враца, 
описано в Акт за изключителна държавна 
собственост № 1595 от 26 януари 2017 г., утвър-
ден от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, която се извършва със 
средства на концесионера и на негов риск. 

2. Определя концесионна площ с общ раз-
мер 242 дка съгласно приложението. В тези 
граници концесионната площ включва:

2.1. Концесионната площ на находище 
„Енджи – юг“, участък „Запад“, е 87,6 дка, 
която е индивидуализирана с координатите на 
точки от № 1 до № 11 в Координатна система 
„1970 г.“, в която са включени:

2.1.1. участък „Запад“ с площ 79,3 дка, ин-
дивидуализирана с координатите на точки от 
№ 1 до № 10 по външния контур на запасите 
в Координатна система „1970 г.“, съгласно 
специализирана карта и координатен регис-
тър – неразделна част от концесионния договор;

2.1.2. площите, необходими за осъществява-
не на дейностите по концесията извън добива.

2.2. Концесионната площ на находище 
„Енджи – юг“, участък „Изток“, е 154,3 дка, 
която е индивидуализирана с координатите на 
точки от № 1 до № 15 в Координатна система 
„1970 г.“, в която са включени:

2.2.1. участък „Изток“ с площ 106,5 дка, 
индивидуализирана с координатите на точки 
от № 11 до № 25 по външния контур на запа-
сите в Координатна система „1970 г.“, съгласно 
специализирана карта и координатен регис-
тър – неразделна част от концесионния договор; 

2.2.2. площите, необходими за осъществява-
не на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. 
Началният срок на концесията е датата на 
влизането в сила на концесионния договор.



БРОЙ 54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  31   

4. Концесионният договор влиза в сила 
от датата на предоставянето на банковата 
гаранция по т. 8.1.1. 

5. Определя пряко за концесионер „Маро-
нас“ – ООД, Враца – титуляр на Удостовере-
ние за търговско откритие № 516 от 25 май 
2016 г., издадено от министъра на енергетиката. 

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или 
одобряване от министъра на енергетиката 
на проектите и плановете по т. 7.2.3, изгот-
вени въз основа на мерките и условията в 
Решение № ВР-7-ПР/2016 г. на директора 
на РИОСВ – Враца. Решението е приложе-
ние – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изис-
квания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, включително на горите и земите в 
националните паркове, правата върху горските 
територии и земеделските земи, културните 
ценности, националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, пътищата и 
пътната инфраструктура от републиканската 
пътна мрежа. 

6.3. Правата и задълженията по концеси-
ята да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията и по реда на действащото законо-
дателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обек-
тите, подлежащи на здравна защита съгласно 
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната 
среда, приета с Постановление № 59 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., 
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на 
здравните изисквания за обектите с общест-
вено предназначение по § 1, т. 9 от допълни-
телната разпоредба на Закона за здравето;

6.4.3. да спазва забраните и ограниченията 
за опазване на водоизточници и съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване съгласно 
мерките по Наредба № 3 от 2000 г. за ус-
ловията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдя-
ване и около водоизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди, и мерките в Плана 
за управление на речните басейни (ПУРБ);

6.4.4. да не допуска риск за пряко или непряко 
отвеждане на приоритетни и опасни вещества 
или други замърсители в подземните води, 
включително разкриването на подземните 
води на повърхността, чрез изземване на отло-
женията и почвите, покриващи водното тяло;

6.4.5. да съобразява забраните и ограниче-
нията на чл. 134, 143 и 146 от Закона за водите;

6.4.6. да съобразява разрешителния режим 
съгласно Закона за водите и да спазва забра-
ните и ограниченията, предвидени в ПУРБ 
2016 – 2021 г. за Дунавския район;

6.4.7. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти; 

6.4.8. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.9. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката, при съгласуване на 
проектите;

6.4.10. да изпълнява одобрените и изис-
кващите се рекултивационни мероприятия;

6.4.11. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, 
без изрично писмено съгласие от министъра 
на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпълнение 
на задълженията по концесията не се изискват 
задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
концесионна дейност само върху земя от 
концесионната площ, върху която е придо-
бил съответни права, и след приключване 
на необходимите процедури за промяна на 
предназначението є при условията и по реда 
на действащото законодателство. 

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната площ 
и пътните връзки между обекта на концесията 
и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скал-

нооблицовъчни материали – варовици, в 
границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за 
срока на концесията подземни богатства – скал-
нооблицовъчни материали – варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, вклю-
чително допроучване в границите на находи-
ще „Енджи – юг“, участък „Запад“ и участък 
„Изток“, складиране, преработка, транспорт 
и продажба на подземните богатства по т. 1;
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7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб-

рени проекти и планове, които се изискват 
с това решение и с концесионния договор; 

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещо разработване на на-
ходището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията на 
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление 
на минните отпадъци, одобрен от министъра 
на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при 
условия и в срокове, определени в концеси-
онния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съ-
гласуване и/или одобряване от министъра 
на енергетиката, а при необходимост – и на 
други компетентни държавни органи, при 
условия, по ред и в срокове, определени в 
концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и 
първична преработка; след съгласуването му 
цялостният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това; в тези случаи концесионерът уве-
домява РИОСВ – Враца, за уточняване на 
необходимостта от провеждане на процедури 
по реда на нормативната уредба по опазване 
на околната среда преди съгласуването от 
министъра на енергетиката на измененията 
и допълненията на цялостния работен проект 
за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 

срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на 
министъра на енергетиката на всеки 5 го-
дини от срока на концесията актуализация 
на проекта за ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващи неразделна част от съответ-
ния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни 
органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, включително на горите и земите в 
националните паркове и резервати, правата 
върху горските територии и земеделските 
земи, културните ценности, националната си-
гурност, отбраната на страната и обществения 
ред, пътищата и пътната инфраструктура от 
републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и 
техническа документация за дейностите по 
концесията съгласно изискванията на дейст-
ващото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества варовици 
и среднопретеглената им продажна цена за 
отчетния период, както и отчети за дължи-
мото концесионно плащане за съответното 
шестмесечие; 

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите, включващ необходимите документи 
и доказателства, удостоверяващи верността 
на посоченото в отчета; 

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси в находището при доказана необходи-
мост от ликвидация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи, както и 
при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документаци-
ята, свързани с дейностите по концесията, на 
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство;

7.2.9. да спазва ограниченията и изисква-
нията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите на пътя;

7.2.10. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.11. да извърши ликвидация и/или 
консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи за своя 
сметка при условия и в срокове, определени 
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.12. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по 
т. 1 при условия и по ред, определени в кон-
цесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция, резултат от експлоатацията на 
находището и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост, върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло или 
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
от задълженията по това решение и по до-
говора и/или при нарушаване на условие за 
осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, 
без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията гаранцията е в размер 11 851 лв. и се 
предоставя не по-късно от 7 дни след датата 
на подписването на концесионния договор; 

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 
следва да са валидни до 28 февруари на след-
ващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е 
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне-
вен срок от уведомлението на концедента за 
усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 
на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на санк-
циите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, конце-
сионно плащане, върху размера на което се 
дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни 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 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 
на сто (за скалнооблицовъчни материали ) и 
7 на сто (за трошените фракции) от базата 
за изчисляване на концесионното плащане се 
умножи по добитото количество подземно бо-



СТР.  34  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 54

гатство за съответния отчетен период 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 концесион-
ното 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 по т. 9.3 не може 
да бъде по-ниско от съответните стойности, 
получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква 
„а“ – варовици за скалнооблицовъчни ма-
териали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква 
„а“ – варовици за трошени фракции, и ал. 4 от 
методиката – приложение № 4 към чл. 11 от 
наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съ-
вета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната 
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от  
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната 
статистика.

9.5. Минималният размер на концесионното 
плащане за всеки отчетен период (шестмесе-
чие) от срока на концесията не може да бъде 
по-нисък от сумата, определена на база 30 на 
сто от предвидения средногодишен добив за 
срока на концесията – 3000 тона/шестмесечие 
добити подземни богатства и предвидените 
стойности за единица добито подземно бо-
гатство по т. 9.4, както следва:

9.5.1. 561 куб. м/шестмесечие добити ва-
ровици за скалнооблицовъчни материали, и

9.5.2. 2439 куб. м/шестмесечие (5854 тона) 
добити варовици за трошени фракции.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда 
на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета 
на община Мездра част от извършеното конце-
сионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

9.8. Концесионерът не дължи концесионно 
плащане за времето на реализиране на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
техническа ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, при 
условие че не се извършва добив на подземни 
богатства, при условия и по ред, определени 
в концесионния договор. 

10. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

10.1. Да проведе преговори и да сключи 
концесионния договор с „Маронас“ – ООД, 
Враца, в срок до шест месеца от влизането 
в сила на решението за предоставяне на 
концесия.

10.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

10.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

10.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на 
концесионната площ на находище „Енджи – юг“, 

участък „Запад“ и участък „Изток“
Координатна система „1970 г.“

Участък „Запад“

№ X У

1. 4698001.40 8538653.40

2. 4698036.60 8538721.50

3. 4697960.20 8538802.50

4. 4697844.00 8538928.00

5. 4697794.20 8539004.00

6. 4697823.98 8539069.77

7. 4697700.00 8539069.77

8. 4697700.00 8538710.00

9. 4697815.00 8538710.00

10. 4697815.00 8538590.00

11. 4697856.80 8538596.50

Участък „Изток“

№ X У

1. 4697792.70 8539119.70

2. 4697803.30 8539161.10

3. 4697828.50 8539295.60

4. 4697790.10 8539327.00

5. 4697707.50 8539351.30

6. 4697608.40 8539372.00

7. 4697520.50 8539366.50

8. 4697399.00 8539331.00

9. 4697191.63 8539266.69

10. 4697214.56 8539187.81

11. 4697234.00 8539117.19

12. 4697427.50 8539043.13

13. 4697432.40 8539012.00

14. 4697521.30 8539050.60

15. 4697645.60 8539091.83

6466
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РЕШЕНИЕ № 426  
ОТ 26 ЮНИ 2018 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 „Лома1“,  
участъци „Североизток“ и „Югозапад“, об
щини Ружинци и Димово, област Видин, на 

„ПЪТНА КОМПАНИЯ“ – ЕАД, София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства (ЗПБ) и мотивирано 
предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет 
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материа-
ли – варовици, представляващи изключителна 
държавна собственост, от находище „Лома-1“, 
участъци „Североизток“ и „Югозапад“, общи-
ни Ружинци и Димово, област Видин, която 
се извършва със средства на концесионера и 
на негов риск. 

2. Определя концесионна площ с размер 
390,1 дка, индивидуализирана с координати-
те на точки от № 1 до № 17 в Координатна 
система „1970 г.“ съгласно приложението.  
В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Лома-1“, участъци 
„Североизток“ и „Югозапад“, както следва:

2 .1.1. участък „Североизток“ с площ 
106,8 дка, индивидуализирана с координатите 
на точки от № 1 до № 12 по външния контур 
на запасите в Координатна система „1970 г.“, 
съгласно схема и координатен регистър – не-
разделна част от концесионния договор;

2.1.2. участък „Югозапад“ с площ 27,6 дка, 
индивидуализирана с координатите на точки 
от № 13 до № 17 по външния контур на запа-
сите в Координатна система „1970 г.“, съгласно 
схема и координатен регистър – неразделна 
част от концесионния договор. 

2.2. Площите, необходими за осъществяване 
на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. 
Началният срок на концесията е датата на 
влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от 
датата на предоставяне на банковата гаранция 
по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер „ПЪТНА 
КОМПАНИЯ“ – ЕАД, София – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 505 
от 1 септември 2015 г., издадено от министъра 
на енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от 
министъра на енергетиката на проектите и 
плановете по т. 7.2.3 от това решение, из-

готвени въз основа на мерките и условията 
в Решение № МО 2-2/2014 г. по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) 
и Решение № МО 1-Д/2015 г. за допълнение 
на Решение № МО 2-2/2014 г. по ОВОС на 
директора на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана, 
решенията са приложение – неразделна част 
от проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостен работен 
проект за добив и първична преработка и на 
цялостен работен проект за ликвидация или 
консервация и рекултивация на засегнатите 
земи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и 
въз основа на разрешение, издадено по реда 
на чл. 26 от Закона за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изисква-
ния, свързани с опазването на земните недра, 
околната среда, водите, човешкото здраве, 
защитените със закон територии и обекти, 
включително на горите и земите в национални 
паркове и резервати, правата върху горските 
територии и земеделските земи, културните 
ценности, националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, пътищата и 
пътната инфраструктура от републиканската 
пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията 
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз-
решение на Министерския съвет при условията 
и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обек-
тите, подлежащи на здравна защита, съгласно 
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната 
среда, приета с Постановление № 59 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., 
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 
2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на 
здравните изисквания за обектите с общест-
вено предназначение по § 1, т. 9 от допълни-
телната разпоредба на Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експло-
атация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около во-
доизточниците на минерални води, използ-
вани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда 
за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около 
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водоизточниците на минерални води, използ-
вани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката при съгласуване на 
проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица придобитата геоложка и техни-
ческа документация и информация по чл. 13 
от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без 
изрично писмено съгласие от министъра на 
енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и за из-
пълнение на задълженията по концесията 
не се изискват задължителни подобрения в 
находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
правата, произтичащи от предоставената кон-
цесия, само върху земя от концесионната площ, 
върху която е придобил съответни права и е 
променил предназначението є при условията 
и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната площ 
и пътните връзки между обекта на концесията 
и местни и/или републикански пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро-

ителни материали – варовици, в границите 
на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, вклю-
чително допроучване в границите на находище 
„Лома-1“, участъци „Североизток“ и „Югоза-
пад“, складиране, преработка, транспорт и 
продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одо-

брените проекти и планове, които се изискват 
с решението и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещото разработване на 
находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията на 
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с план за управление на 
минните отпадъци, одобрен от министъра на 
енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при 
условия и в срокове, определени в концеси-
онния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съ-
гласуване и/или одобряване на министъра 
на енергетиката, а при необходимост – и на 
други компетентни държавни органи, при 
условия, по ред и в срокове, определени в 
концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; неразделна част от 
проекта е теренно-ситуационният план на 
находище „Лома-1“, участъци „Североизток“ 
и „Югозапад“, с нанесени отстояния до път 
III-114 и прилежащите му пътни съоръжения; 
след съгласуването му цялостният работен 
проект става неразделна част от концесион-
ния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това; при необходимост от изменения и 
допълнения на цялостния работен проект 
концесионерът да уведоми РИОСВ – Монтана, 
за уточняване на необходимостта от провеж-
дане на процедури по реда на нормативната 
уредба по опазване на околна среда преди 
съгласуването от министъра на енергетиката 
на измененията и допълненията на цялостния 
проект за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и за първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвида-
ция или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи, предста-
вляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; 
концесионерът представя на министъра на 
енергетиката на всеки 5 години от срока на 
концесията актуализация на проекта за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващи неразделна част от съответ-
ния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни 
органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото здра-
ве, защитените със закон територии и обекти, 
включително на горите и земите в национални 
паркове и резервати, правата върху горските 
територии и земеделските земи, културните 
ценности, националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, пътищата и 
пътната инфраструктура от републиканската 
пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна 
геоложка и техническа документация за дей-
ностите по концесията съгласно изискванията 
на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества варовици 
и среднопретеглената им продажна цена за 
отчетния период, както и отчети за дължи-
мото концесионно плащане за съответното 
шестмесечие; 

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, както и при прекратяване на концеси-
онния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документаци-
ята, свързани с дейностите по концесията, на 
оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. преди започването на дейностите по 
добива концесионерът писмено да уведоми 
Областното пътно управление – Видин (с 
копие до АПИ – София), за осъществяване 
на контрол по компетентност;

7.2.11. да спазва ограниченията и изис-
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите на пътя;

7.2.12. при установено нарушение в шири-
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 
3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от 
Закона за пътищата концесионерът извършва 
рекултивация на нарушените терени;

7.2.13. да извърши ликвидация и/или 
консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи за своя 
сметка при условия и в срокове, определени 
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по 
т. 1 при условия и по ред, определени в кон-
цесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост, върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло 
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 
и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
от задълженията по това решение и по до-
говора и/или при нарушаване на условие за 
осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;
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7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя 
на трети лица документация и информация 
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на кон-
цесията, без изрично писмено съгласие от 
концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията:

8.1.1 за първата година от срока на концеси-
ята гаранцията е 13 406 лв. и се предоставя не 
по-късно от 7 дни след датата на подписване 
на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 
следва да са валидни до 28 февруари на след-
ващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е 
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне-
вен срок от уведомлението на концедента за 
усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 
на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на санк-
циите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, конце-
сионно плащане, върху размера на което се 
дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни 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 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на 
сто от базата за изчисляване на концесионното 
плащане се умножи по добитото количество 
подземно богатство за съответния отчетен 
период, 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 възнагражде-
ние 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. Размерът на концесионното плащане за 
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не 
може да е по-нисък от стойността, получена 
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици, 
и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към 
чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО) 
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно 
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) 
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно 
краткосрочната статистика.

9.5. Минималният размер на дължимото 
концесионно плащане за всеки отчетен период 
(шестмесечие) от срока на концесията не може 
да е по-нисък от сумата, определена на базата 
на 30 на сто от предвидения средногодишен 
добив за срока на концесията – 27 930 тона/
шестмесечие суровина, и предвидените стой-
ности за единица добито подземно богатство 
съгласно т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превеж-
да на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от ЗПБ по 
бюджета на Община Ружинци и на Община 
Димово част от извършеното концесионно 
плащане в размер 50 на сто, без ДДС, съоб-
разно пропорционалното разпределение на 
концесионната площ върху територията на 
съответната община, както следва: 

9.7.1. Община Ружинци – 77,4 на сто;
9.7.2. Община Димово – 22,6 на сто.
10. Концесионерът не дължи концесионно 

плащане за времето на извършване на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
техническа ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, при 
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

ГАРАНЦИЯ, 
платима при първо поискване, предоставена 
от Република България, представлявана от 
министъра на финансите на Република Бъл
гария (гарант), от 23 август 2016 г. в полза 
на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) 
във връзка с Договор за кредит № 27691 в 
размер до 100 000 000 евро, сключен между 
КфВ и Българската банка за развитие на  

16 август 2016 г.
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то  
Народно събрание на 22 декември 2016 г. – ДВ, 
бр. 105 от 2016 г. В сила от 3 януари 2017 г.)

ПРЕАМБЮЛ
(A) По силата на Договор за кредит № 27691 

от 16 август 2016 г. („Договор за кредит“), 
сключен между КфВ и Българската 
банка за развитие („Кредитополуча-
тел“), КфВ прие да предостави кредит 
на Кредитополучателя за максимална 
сума на главницата от 100 000 000 евро 
съгласно условията и реда в Договора 
за кредит.

(B) Предварително условие за всяко отпус-
кане на средства по Договора за кредит 
е Гарантът да издаде Гаранция, платима 
при първо поискване („Гаранция“).

(C) Освен ако не е предвидено друго, по-
нятията с главни букви, дефинирани в 
Договора за кредит, имат същото зна-
чение в настоящата Гаранция.

(D) Условията и реда по Договора за кредит 
са известни на Гаранта.

Страните се договориха за следното:
1.  Гаранция
1.1. Задължения за плащане на Кредитополуча-

теля. Гарантът с настоящата Гаранция 
неотменимо и безусловно гарантира на 
КфВ надлежното изпълнение на всички 
задължения за плащанe на Кредитопо-
лучателя по Договора за кредит.

1.2. Плащания. По искане на КфВ, формата 
и сроковете за което са допълнително 
пояснени в клауза 1.3 по-долу (Плащане 
при първо поискване), Гарантът трябва 
в срок от десет (10) Работни дни от 
искането да плати исканите суми по 
сметка на КфВ номер DE20 5002 0400 
1054 5700 18 (IBAN) на Франкфурт на 
Майн (BIC код: KFWIDEFFXXX) или 
по друга сметка, посочена от КфВ. За-
дълженията за плащане на Гаранта ще 
се считат за изпълнени само когато и 
доколкото плащанията бъдат заверени 
в съответната сметка за неограничено 
ползване от КфВ.

условие че не се извършва добив на подземни 
богатства, при условия и по ред, определени 
в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

11.1. Да проведе преговори и сключи 
концесионния договор с „ПЪТНА КОМПА-
НИЯ“ – ЕАД, София, в срок до 6 месеца от 
влизането в сила на решението за предоста-
вяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение 
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки 
на концесионната площ на находище „Лома1“, 

участъци „Североизток“ и „Югозапад“

Координатна система „1970 г.“

Точка Координати

№ X (север), м Y (изток), м

1. 4741496.7 8464855.7

2. 4741496.7 8465003.6

3. 4741205.3 8465073.8

4. 4740943.7 8465672.6

5. 4740696.9 8465622.4

6. 4740579.5 8464778.3

7. 4740650.1 8464629.7

8. 4740851.5 8464673.9

9. 4740816.1 8464800.4

10. 4740784.8 8464995.1

11. 4740756.9 8465087.7

12. 4740714.7 8465193.3

13. 4740878.4 8465273.2

14. 4741013.0 8464916.7

15. 4741102.0 8464796.5

16. 4741192.9 8464825.0

17. 4741275.4 8464933.4

6467
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1.3. Плащане при първо поискване. Задъл-
женията за плащане на Гаранта по 
настоящата Гаранция стават дължими 
при първо писмено поискване от КфВ, 
посочващо размера на неизпълнените 
задължения за плащане на Кредитопо-
лучателя, в съответствие с Договора 
за кредит. Гарантът няма право да 
предявява защитите, на които Кредито-
получателят може да има право, срещу 
искането за плащане на КфВ съгласно 
Договора за кредит, нито има право 
на което и да е от правата, посочени в 
клауза 1.4 (Запазване на права) по-долу.

1.4. Запазване на права. Гарантът приема, 
че неговите задължения за плащане 
по настоящата Гаранция няма да бъдат 
заличени, нарушени или намалени, от 
което и да е от следните:
a) незаконността, недействителността 

или неприложимостта на или про-
пуски в която и да е разпоредба от 
Договора за кредит;

b) изпълнението или липсата на изпъл-
нение на Договора за кредит;

c) гратисен период, отсрочка, отказ или 
съгласие, дадено на Кредитополуча-
теля в даден момент;

d) междинно удовлетворяване на за-
дълженията на Кредитополучателя 
по Договора за кредит;

e) отправянето или липсата на искане 
за плащане към Кредитополучателя 
или друго лице;

f) доказателство за неизпълнение на 
плащане от Кредитополучателя;

g) неспособност на Кредитополучателя 
да посреща дълговете си на техния 
падеж; 

h) несъстоятелност или банкрут на 
Кредитополучателя, или 

i) ликвидация на Кредитополучателя.
2.  Изменения в Договора за кредит
  Измененията в Договора за кредит из-

искват съгласие от Гаранта.
3.  Възстановяване 
  Ако плащане към КфВ или погасяване, 

поискано от нея (независимо дали по 
отношение на задълженията на Кредито-
получателя или Гаранта), бъде избегнато 
или намалено поради някаква причина, 
в това число, без ограничение, в резул-
тат на несъстоятелност, нарушение на 
доверителни или законови задължения 
или друга причина:
a) задълженията на Гаранта остават 

в сила, както ако плащането, по-
твърждението за изпълнение, избяг-
ването или намаляването не са се  
със тояли; и

b) КфВ има право да възстанови стой-
ността или сумата на това обез-
печение или плащане от Гаранта, 

както ако плащането, погасяването, 
избягването или намаляването не са 
се състояли.

4.  Суброгация
  До неотменимото и пълно издължаване 

на всички суми, платими от Кредито-
получателя съгласно или във връзка 
с Договора за кредит, Гарантът няма 
да упражнява каквито и да е права 
(включително, без ограничение, права 
за прихващане или насрещен иск), как-
вито може да има, поради изпълнението 
на задълженията си по настоящата 
Гаранция:
a) да бъде компенсиран или да му бъдат 

възстановени суми от Кредитополу-
чателя; и/или

b) да се възползва (изцяло или частично, 
независимо дали чрез суброгация, 
или по друг начин) от които и да е 
права на КфВ съгласно Договора за 
кредит,

  доколкото това е допустимо съгласно 
задължителните разпоредби на законо-
дателството на Република България.

5.  Плащания от Гаранта
5.1. Без удръжки – брутна сума. Всички пла-

щания от Гаранта по настоящата Га-
ранция се извършват без каквито и да 
било приспадания или удръжки за или 
за сметка на данъци, налози или дру-
ги приспадания (освен ако законът не 
изисква друго) и без прихващане или 
насрещен иск. Ако по закон се изисква 
да бъде направено такова приспадане или 
удръжка, сумата на дължимото плащане 
от Гаранта трябва да бъде увеличена до 
сума, която (след извършване на изиск-
ващото се приспадане или удръжка) 
остава равна на плащането, което би 
било дължимо, ако не се изисква такова 
приспадане или удръжка.

5.2. Валута. Всяка дължима сума по насто-
ящата Гаранция се плаща в евро. Евро 
означава законната валута на държа-
вите – членки на Европейския съюз, 
които периодично я приемат за тяхна 
валута, в съответствие с приложимите 
разпоредби на Договора за Европейския 
съюз и Договора за функциониране на 
Европейския съюз или договорите, които 
ги наследяват. Единствено плащанията в 
евро имат погасителен ефект (Erfüllungs-
wirkung).

5.3. Данъци. Всички данъци, такси, налози, 
гербови налози и подобни разходи, на-
числявани във връзка със сключването 
и изпълнението на настоящата Гаранция 
извън Федерална република Германия, 
се поемат от Гаранта. Всички такива 
разходи, начислявани във Федерална 
република Германия, се поемат от Га-
ранта, ако са причинени от него. Ако 
такива разходи, които трябва да се по-
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емат от Гаранта, бъдат платени от КфВ, 
Гарантът незабавно ги възстановява на 
КфВ при поискване.

5.4. Разходи и разноски. Всички разходи и 
разноски, включително правни раз-
носки, произтичащи от или свързани 
с изменението, запазването или прила-
гането на настоящата Гаранция или на 
правата по нея, се поемат от Гаранта. 
Ако такива разходи или разноски бъдат 
платени от КфВ, Гарантът незабавно ги 
възстановява на КфВ при поискване.

6.  Декларации и гаранции
  Извън Гаранцията Гарантът допълнител-

но декларира и гарантира под формата 
на независим ангажимент, че:
a) доколкото това е необходимо, компе-

тентните органи на Гаранта са одоб-
рили сключването на настоящата 
Гаранция от Гаранта и изпълнението 
на задълженията, произтичащи от 
нея, и подписващите лица прите-
жават необходимите правомощия за 
сключване на настоящата Гаранция;

b) сключването и изпълнението на 
настоящата Гаранция от Гаранта не 
противоречи и няма да противоречи 
на законови разпоредби, решение 
на държавен орган или съд и не 
нарушава условията и реда на Кон-
ституцията на Гаранта;

c) изборът на немското законодателство 
като приложимо законодателство и 
подчиняването на юрисдикцията, 
посочена в клауза 9.2 (Юрисдикция) 
по-долу, за разрешаване на спорове, 
произтичащи от или свързани с на-
стоящата Гаранция, е действителен 
и приложим съгласно законодател-
ството на Гаранта; и

d) сключването и изпълнението на 
настоящата Гаранция от Гаранта 
ще бъде съоб разено със законода-
телството за държавна помощ на 
Европейския съюз и свързаните с 
него нормативни актове.

7.  Общи разпоредби
7.1. Място на изпълнение. Мястото на из-

пълнение за всички задължения по 
настоящата Гаранция е Франкфурт на 
Майн.

7.2. Частична недействителност и неумиш-
лени пропуски. Ако дадена разпоредба 
от настоящата Гаранция е или стане 
недействителна (unwirksam) или ако 
настоящата Гаранция съдържа неумиш-
лени пропуски, това няма да засегне 
валидността на останалите разпоредби 
от настоящата Гаранция. Страните ще 
заменят недействителната разпоредба с 
разпоредба, която се доближава възмож-
но най-близко до целта и намерението 
на недействителната разпоредба. Стра-
ните ще попълнят всички неумишлени 

пропуски с разпоредба, която най-добре 
отговаря на целта и намерението на 
настоящата Гаранция. 

7.3. Отказ от права и упражняване на права. 
Ако КфВ не упражни или упражни само 
частично някои от своите права по 
настоящата Гаранция, това не означава 
отказ от съответното право – по-специ-
ално отказ от правото в бъдеще. Едно-
кратното или частичното упражняване 
на право от КфВ няма да попречи на 
всяко по-нататъшно упражняване на 
съответното право, нито на упражня-
ването на друго право в бъдеще.

7.4. Изменения. Всички допълнения или из-
менения в настоящата Гаранция трябва 
да бъдат в писмен вид в съответствие 
с клауза 8.1 (Адреси). Всеки отказ от 
изискването за писмена форма също 
трябва да бъде в писмен вид.

7.5. Прехвърляне. КфВ може да преотстъпва, 
поверява или по друг начин да се раз-
порежда с всички или част от своите 
претенции и права по настоящата Га-
ранция. Докато не настъпи Случай на 
неизпълнение или Потенциален случай 
на неизпълнение, такова прехвърляне 
(различно от прехвърляне на Федерална 
република Германия, Дойче Бундесбанк 
или Европейската централна банка) 
изисква съгласието на Гаранта, което 
няма да бъде отказвано без основание. 
КфВ ще информира Гаранта за датата на 
прехвърляне на правата и задълженията 
на КфВ.

8.  Известия
8.1. Адреси. Всички съобщения, свързани с 

настоящата Гаранция, трябва да бъдат 
в писмен вид и да бъдат подписани и 
предоставени в оригинал или по факс 
на КфВ. Всички съобщения във връзка 
с настоящата Гаранция трябва да бъдат 
изпратени до следните адреси:

До КфВ: KfW
Department Global Loans EU and 
Leasing
Charlottenstr. 33/33a
10117 Berlin
Germany
Телефон: +49 30 20264 0
Факс: +49 30 20264 38 87

До Гаранта: Република България
Министерство на финансите
Дирекция „Международни фи-
нансови институции и сътруд-
ничество“ 
ул. Г. С. Раковски № 102
София 1040
България
Телефон: +359 (2) 9859 2401
Факс: +359 (2) 9859 2402; 
 +359 (2) 980 6863
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8.2. Действителност. Всяко съобщение, 
свързано с настоящата Гаранция, става 
действително при получаването му и се 
счита за получено:
a) ако е изпратено с писмо:

 (i) с обикновена поща или по ку-
риер, пет дни след внасянето 
му в пощенския офис или пре-
даването му на куриера; или

 (ii) с препоръчана поща с обрат-
на разписка (Einschreiben mit 
Rückschein), на датата, посочена 
в обратната разписка; или

 (iii) с препоръчана поща с известие 
за доставяне (Einwurfeinschreiben), 
на датата, посочена в доказател-
ството за доставяне; или

b) ако е изпратено по факс, когато е из-
пратено и факс устройството на пода-
теля е създало печатно потвърждение, 
че факсът е изпратен без грешки.

8.3. Език. Цялата комуникация между КфВ 
и Гаранта във връзка с настоящата 
Гаранция трябва да бъде на английски 
език. Всички документи и информация, 
които се предоставят от Гаранта съгласно 
настоящата Гаранция, трябва също да 
бъдат на английски език. Ако оригиналът 
е написан на език, различен от английски 
език, той трябва да бъде придружен от 
заверен превод на английски език.

9.  Законодателство и юрисдикция
9.1. Приложимо право. Настоящата Гаранция 

се ръководи от немското законодател-
ството.

9.2. Юрисдикция. Компетентните съдилища 
във Франкфурт на Майн имат изключи-
телната компетентност за разрешаване 
на спорове, свързани с настоящата Га-
ранция, включително спорове относно 
нейната валидност. Освен това КфВ 
има право да заведе дело във връзка с 
такъв спор пред всеки друг компетентен 
съд, по-специално в България. Гарантът 
неотменимо приема юрисдикцията на 
съответния такъв съд.

9.3. Процесуален представител. Преди първо-
то отпускане на средства по Договора 
за кредит Гарантът трябва да назначи и 
ангажира лице в Германия, приемливо 
за КфВ, за процесуален представител, на 
който да се връчват съдебни документи 
по дела пред съдилищата в Германия 
във връзка с настоящата Гаранция.

9.4. Отказ от имунитет. Доколкото към 
датата на настоящата Гаранция или в 
даден момент в бъдеще Гарантът може 
да претендира за имунитет за себе си 
или за своите активи в дадена юрис-
дикция, независимо дали имунитет от 
съдебно преследване, от принудително 
изпълнение или от друг правен процес, 
Гарантът неотменимо се отказва от този 
имунитет, доколкото това не е забранено 
от законите на съответната юрисдикция.

Настоящата Гаранция се сключи в два 
оригинални екземпляра на английски език. 
Единият оригинален екземпляр остава за 
Гаранта, а вторият оригинален екземпляр 
остава за КфВ.
За Република България: За КфВ:
Владислав Горанов, Детлев Калишер,
министър на финансите главен
Потвърждаваме получа- вицепрезидент

ването на Гаранцията и  Кристиан Брудер,
с настоящото потвържда- вицепрезидент
ваме, че приемаме усло-
вията и реда, изложени в 
Гаранцията.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Центъра за 

учебнотренировъчни фирми

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят 
устройството, дейността и организацията на 
работа на Центъра за учебно-тренировъчни 
фирми (ЦУТФ).

Чл. 2. Центърът за учебно-тренировъчни 
фирми е държавно специализирано обслуж-
ващо звено за организационно и/или мето-
дическо подпомагане по смисъла на чл. 50, 
ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО).

Чл. 3. Центърът за учебно-тренировъчни 
фирми е самостоятелно юридическо лице със 
седалище и адрес на управление: София, бул. 
Г. М. Димитров № 52А.

Чл. 4. (1) Директорът на ЦУТФ е второсте-
пенен разпоредител с бюджет към министъра 
на образованието и науката. 

(2) Центърът за учебно-тренировъчни фир-
ми се финансира със средства от държавния 
бюджет чрез бюджета на Министерството 
на образованието и науката (МОН), от ев-
ропейски фондове и програми и от други 
източници.

Чл. 5. Центърът за учебно-тренировъчни 
фирми е с обща численост на персонала  
2 щатни бройки.

Г л а в а  в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. Центърът за учебно-тренировъчни 
фирми се ръководи от директор, който се 
назначава от министъра на образованието и 
науката въз основа на конкурс, проведен по 
реда на Кодекса на труда.

Чл. 7. Директорът на Центъра за учебно-
тренировъчни фирми:
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1. планира, организира и контролира дей-
ността на звеното и го представлява пред дър-
жавни органи, физически и юридически лица;

2. съставя бюджет и го представя на фи-
нансиращия орган за утвърждаване;

3. отговаря за законосъобразно, ефектив-
но, ефикасно и икономично разходване на 
бюджетните средства;

4. отговаря за предоставените на звеното 
имоти – държавна собственост, да бъдат полз-
вани съобразно предназначението им, като 
полага за това грижата на добър стопанин;

5. осъществява координация на работата 
на звеното с МОН и други министерства и 
ведомства;

6. осъществява правомощия на работодател 
по Кодекса на труда; 

7. утвърждава длъжностното разписание и 
длъжностните характеристики на работещите 
в звеното;

8. утвърждава вътрешни правила за работна 
заплата, правилник за вътрешния трудов ред 
и други документи, касаещи организацията 
на дейността на звеното; 

9. контролира правилното водене и съхра-
няване на документацията на ЦУТФ;

10. предоставя в Министерството на образо-
ванието и науката ежемесечни касови отчети 
и годишен касов отчет за изпълнението на 
бюджета на ЦУТФ;

11. до края на месец февруари предоставя 
на министъра на образованието и науката 
годишен отчет за дейността на ЦУТФ.

Г л а в а  т р е т а

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА РАБОТАТА

Чл. 8. Дейността на Центъра за учебно-
тренировъчни фирми обхваща: 

1. разработване на методика и правила за 
прилагане на учебно-тренировъчната фирма 
в училищата;

2. симулиране на дейности на държавни 
институции; разработване на приложен соф-
туер, работни и информационни материали 
за целите на обучението в учебно-трениро-
въчната фирма;

3. организиране и провеждане на обучения 
на педагогически специалисти за ръководители 
на учебно-тренировъчна фирма и издаване на 
сертификат за ръководител на учебно-трени-
ровъчна фирма;

4. организиране и провеждане на обучения 
на педагогически специалисти и ученици за 
работа в учебно-тренировъчна фирма и изда-
ване на сертификат за проведеното обучение; 
популяризиране на модели на ефективна 
педагогическа практика;

5. организиране и провеждане на обучения 
и семинари с представители на регионалните 
управления по образование, общините, Ми-
нистерството на образованието и науката и 
по заявка на юридически лица;

6. създаване и поддържане на бази данни 
за учебно-тренировъчните фирми и обучава-
ните в тях;

7. методическо подпомагане и предоста-
вяне на консултации на ръководителите и 
обучаваните в учебно-тренировъчната фирма; 
обработка на изпратените от тях в звеното 
работни документи, използвани в обучението;

8. разработване на механизми за вътрешно 
и външно оценяване на работата на учебно-
тренировъчната фирма и обучаваните в нея;

9. организиране и провеждане на наци-
онално ниво на различни инициативи и 
състезания за обучаваните в учебно-трени-
ровъчни фирми;

10. координиране на връзките и комуника-
цията на учебно-тренировъчните фирми със 
Световната мрежа на учебните предприятия;

11. определяне и анализиране на показатели, 
характеризиращи ефикасността на прилагане 
на учебно-тренировъчната фирма;

12. предоставяне на Министерството на 
образованието и науката на резултатите и 
изводите от обучението в учебно-трениро-
въчната фирма;

13. участие в международни проекти и 
изследвания, свързани с дейността на ЦУТФ.

Чл. 9. Организацията на работата в ЦУТФ 
се осъществява в съответствие с разпоредбите 
на този правилник и правилника за вътреш-
ния трудов ред.

Чл. 10. Дейността на ЦУТФ се осъществява 
от служители, назначени по трудово право-
отношение, които изпълняват възложените 
им задачи в съответствие с длъжностните им 
характеристики и Кодекса на труда.

Чл. 11. (1) Документите, изпратени до 
ЦУТФ от държавни органи и институции, 
юридически или физически лица, се завеждат 
във входящ регистър. 

(2) При завеждане на документите се из-
вършва проверка на материалите и се образува 
служебна преписка.

Чл. 12. Директорът на ЦУТФ разпределя 
служебните преписки с резолюция до съот-
ветния служител, която съдържа указание, 
срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 13. Изходящите документи се съста-
вят в не по-малко от два екземпляра, като 
оставащият в деловодството за съхранение 
екземпляр съдържа инициалите и подписа 
на служителя, който е изготвил документа, 
като се посочва и датата.

Чл. 14. Работното време на служителите в 
ЦУТФ е с нормална продължителност през 
деня от 8 часа – от 9,00 ч. до 17,30 ч. с обедна 
почивка 30 минути между 12,00 ч. и 14,00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Учебно-тренировъчна фирма“ по сми-

съла на този правилник е дейност по създаване, 
организиране и функциониране на симулирано 
търговско предприятие чрез регистрация на 
предприятието в регистъра на учебно-трени-
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ровъчните фирми, осъществяване на работни 
процеси, документиране и отчитане на тър-
говска дейност с други учебно-тренировъчни 
фирми. В процеса на търговската дейност не се 
разменят реални стоки и пари. Учебно-трени-
ровъчната фирма е предназначена за обучение 
на ученици и се провежда под ръководство на 
сертифициран преподавател в оборудвано за 
целта училищно помещение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Този правилник се издава на основание 

чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и отменя Правилни-
ка за устройството и дейността на Центъра на 
учебно-тренировъчните фирми (от 2.02.2000 г., 
необнародван).

Министър: 
Красимир Вълчев

5949

ПРАВИЛНИК
за наблюдение и оценка на научноизследова
телската дейност, осъществявана от висшите 
училища и научните организации, както и 
на дейността на Фонд „Научни изследвания“

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда орга-
низацията и функционирането на система за 
наблюдение и оценка на научноизследова-
телската дейност, осъществявана от висшите 
училища (ВУ) и научните организации, както 
и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, 
наричани за краткост съответно „организа-
циите“ и „Фонда“.

Чл. 2. Системата по чл. 1, наричана за 
краткост „системата“, осигурява условия за:

1. подобряване качеството на научните 
изследвания посредством въвеждане на меж-
дународни показатели за оценка на научно-
изследователската дейност;

2. подобряване управлението на научноиз-
следователската дейност;

3. отчетност на резултатите от научноиз-
следователската дейност и на дейността на 
Фонда пред научната общност, съответните 
държавни органи и други институции, които 
я финансират, както и пред обществото.

Чл. 3. Основна цел на системата е подкрепа 
за формиране и провеждане на национална 
политика в областта на научните изследвания, 
допринасяща за постигане на качествени и 
конкурентни научноизследователски резул-
тати и за развитието на българските научни 
организации като водещи научни организации 
и като равностойни партньори на водещи на-
учни организации в Европейския съюз (ЕС) 
и в световен мащаб.

Чл. 4. Специфични цели на системата са:
1. оценяване и анализиране на научноиз-

следователската дейност в научните звена 

и на позиционирането им в Европейското 
научноизследователско пространство;

2. идентифициране и подкрепа на научно-
изследователската дейност с високо научно 
качество и значимо обществено въздействие;

3. осигуряване публичност на процеса на 
оценяване и на резултатите от реализиране-
то на националната политика в областта на 
научните изследвания; 

4. стимулиране на научните организации за 
достигане на високи научни резултати, както 
и такива с обществена значимост и въздейст-
вие на основата на система от обективни, 
измерими, прозрачни и лесно проверяеми 
критерии за оценка.

Чл. 5. (1) Системата включва ежегодно 
наблюдение, оценка и анализ на научноиз-
следователската дейност, осъществявана от 
организациите, както и на дейността на Фон-
да, основани на принципите на публичност, 
прозрачност и предсказуемост на политиката 
за финансиране на научните изследвания, 
осъществявани от организациите.

(2) Наблюдението по ал. 1 представлява 
събиране на обективни данни и установяване 
динамиката в научното развитие на организа-
циите и ефективността на дейността на Фонда.

(3) Оценката по ал. 1 се формира по реда на 
раздел ІІ за научноизследователската дейност, 
осъществявана от организациите, и съответно 
по реда на раздел ІІІ – за дейността на Фонда.

(4) Въз основа на наблюдението и оценката 
се извършва анализ на научноизследовател-
ската дейност на организациите, както и на 
дейността на Фонда.

(5) Наблюдението и оценката се правят на 
всички факултети и институти към ВУ, както 
и на всички научни институти на Българската 
академия на науките (БАН) и Селскостопан-
ската академия (ССА) с брой изследователи 
не по-малко от 20 с придобита поне ОНС 
„доктор“ (с изключение на институтите на 
ССА с брой изследователи не по-малко от 
10), с акредитирани в Националната агенция 
за оценяване и акредитация докторантски 
програми. 

(6) Резултатите се обобщават и анализът 
се извършва на ниво висши училища, БАН, 
ССА и за цялата страна. 

(7) Резултатите от оценката на научната 
дейност на организациите се използват като 
основа за определяне на институционалното 
финансиране на тяхната научна дейност.

Чл. 6. (1) Оценката се основава на използ-
ването на обективни и лесно проверими данни 
от независими източници. Основни източници 
и инструменти на системата са:

1. Световните научни бази данни – SCOPUS, 
WEB of SCIENCE (All Databases);

2. Бази данни, поддържани от Directory of 
Intellectual Property Offices – WIPO, European 
Patent Office (EPO), United States Patent and 
Trademark Office, BPO Online – database of 
Bulgarian Patent Office;
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3. Регистър за научната дейност в Репуб-
лика България;

4. Регистър на завършилите студенти и 
докторанти;

5. Регистър на лицата, придобили образова-
телна и научна степен „доктор“ и/или научната 
степен „доктор на науките“, на защитените 
дисертационни трудове и на хабилитираните 
лица в Република България;

6. Регистър на академичния състав на 
висшите училища;

7. Регистър на висшите училища;
8. Отчет за дейността на Фонд „Научни 

изследвания“;
9. Финансово-счетоводни отчети от научни-

те организации и висшите училища и справки 
за привлечените средства по националните 
и международните проекти, по които през 
съответния отчетен период са изразходвани 
парични средства от конкурсно-проектно 
финансиране, и размера на изразходваните 
средства по тези проекти, и за привлечените 
средства по договорите с български или чуж-
дестранни предприятия и/или организации, 
както и от сключени лицензионни договори 
с фирми/земеделски производители за реали-
зация на интелектуални продукти, по които 
през отчетния период са изразходвани парични 
средства, и размера на изразходваните средства 
по тези договори.

(2) За изготвяне анализа на научноиз-
следователската дейност, осъществявана от 
оценяваните организации, допълнителни из-
точници на системата могат да представляват 
данни, подадени от оценяваните организации, 
както и независими оценки и доклади на 
институциите на ЕС и на Министерството 
на образованието и науката.

Чл. 7. (1) Наблюдението, оценката и ана-
лизът на научноизследователската дейност, 
осъществявана от организациите, се извърш-
ват от комисия в състав от председател и 12 
независими експерти. 

(2) Наблюдението, оценката и анализът на 
дейността на Фонда се извършват от коми-
сия в състав от председател и 6 независими 
експерти. 

(3) Съставът на комисиите по ал. 1 и 2 се 
формира при спазване на равнопоставеност 
по научни направления и организации.

Чл. 8. (1) Независимите експерти по чл. 7 
трябва да бъдат професори или доценти и да 
отговарят на следните изисквания: 

1. да имат опит във формиране, оценка и 
анализ на научни политики и/или в оценка 
на организациите; 

2. да имат публикации (студии, статии, док-
лади от международни конференции в пълен 
текст) през последните 5 години в реферирани 
и индексирани научни списания, отразени в 
базите данни по чл. 6, ал. 1, т. 1;

3. да имат опит в изпълнение и/или управ-
ление на национални и/или международни 
научни проекти през последните 5 години.

(2) За членове на комисията по чл. 7, ал. 1 
не могат да бъдат избирани лица, заемащи 
или заемали по време на отчетния период 
следните ръководни длъжности:

1. ректорите, заместник-ректорите и де-
каните на факултети и директорите на ин-
ститути във висшите училища;

2. председателят, заместник-председатели-
те, членовете на Управителния съвет, главният 
научен секретар на Българската академия на 
науките и научните секретари по направления;

3. председателят, заместник-председатели-
те, членовете на Управителния съвет и глав-
ният научен секретар на Селскостопанската 
академия;

4. директорите на научни институти на 
Българската академия на науките, на Сел-
скостопанската академия и на други научни 
организации, които са с акредитация от НАОА 
за докторантски програми и подлежат на 
оценка съгласно чл. 5, ал. 5.

(3) За членове на комисията по чл. 7, ал. 2 
не могат да бъдат избирани лица, заемащи 
или заемали по време на отчетния период 
длъжностите управител на Фонда, председа-
тел и членове на изпълнителния съвет и на 
временните и постоянните научно-експертни 
комисии на Фонда. 

(4) Членовете на комисиите са длъжни да 
изпълняват задълженията си безпристрастно 
и обективно и при спазване на принципа 
на конфиденциалност, за което подписват 
декларация.

Чл. 9. (1) Министърът на образованието 
и науката определя със заповед поименния 
състав на комисиите по чл. 7.

(2) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 1 
се състои от председател, който е без право 
на глас, и 12 експерти. 

(3) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 2 
се състои от председател, който е без право 
на глас, и 6 експерти. 

(4) Председателите на комисиите по чл. 7 
са представители на Министерството на 
образованието и науката и се определят от 
министъра на образованието и науката.

(5) Комисиите по чл. 7 приемат правила 
за работата си, които се утвърждават от ми-
нистъра на образованието и науката.

(6) Комисиите приемат решения с мнозин-
ство най-малко от две трети от списъчния 
си състав. 

(7) За работата си в комисиите членове-
те им получават възнаграждение в размер, 
определен със заповед на министъра на об-
разованието и науката по предложение на 
председателя на Комисията, с изключение 
на представителите на Министерството на 
образованието и науката.

Чл. 10. (1) Членовете на комисиите се 
определят за срок 4 години с право на не 
повече от два последователни мандата. След 
изтичането на мандата им председателят и 
членовете на съответната комисия изпълняват 
дейността си до определянето на нов състав.



СТР.  46  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 54

(2) Мандатът на председателя и членовете на 
комисиите по чл. 7 се прекратява предсрочно:

1. по искане на лицето;
2. при фактическа невъзможност за участие 

в работата на комисията, продължила повече 
от два месеца;

3. при възникване на някои от обстоятел-
ствата по чл. 8, ал. 2, 3 или 4; 

4. по инициатива на министъра на обра-
зованието и науката с мотивирана заповед.

(3) Попълването на състава на комисията 
се извършва при условията на чл. 9 до края 
на съответния мандат. 

Чл. 11. Административното и техническото 
обслужване на дейността на комисиите по 
чл. 7 се организират от Министерството на 
образованието и науката.

Раздел ІІ
Наблюдение и оценка на научноизследова
телската дейност, осъществявана от орга

низациите

Чл. 12. (1) Системата по чл. 1 осигурява 
възможност за ежегодна оценка на научно-
изследователската дейност на организациите 
въз основа на наблюдението на обективни 
и измерими показатели, които се използват 
при подобни оценки в държавите – научни 
и иновационни лидери в света. Оценката се 
основава на получените резултати в три ос-
новни направления:

1. научни резултати и тяхното научно 
въздействие; 

2. резултати по отношение възпроизвод-
ството и развитието на академичната общност 
в България;

3. обществено и икономическо въздействие 
на получените научни резултати.

(2) Оценяват се само резултати, в които 
изрично е упомената оценяваната организация.

Чл. 13. (1) Ежегодно до края на месец март 
организациите предоставят на Министерство-
то на образованието и науката финансово-
счетоводни отчети и справки по чл. 6, ал. 1, 
т. 9, актуална стратегия за научно развитие, 
план за нейното изпълнение и съответните 
документи, удостоверяващи приемането им.

(2) Ежегодно до 20 април Министерството 
на образованието и науката предоставя на Ко-
мисията следната информация на електронен 
носител за предходната календарна година: 

1. списък на организациите, осъществяващи 
научноизследователска дейност, подлежащи 
на наблюдение и оценка, техните идентифи-
кационни кодове в световните бази данни по 
чл. 6, ал. 1, т. 1;

2. списък на изследователите, работещи на 
трудов договор не по-малко от 6 месеца от 
оценяваната година и получаващи възнаграж-
дение за това съгласно Регистъра на научната 
дейност в България;

3. списък на публикациите (студии, статии, 
доклади от международни конференции в 
пълен текст), извлечени от световните бази 

данни за организациите по т. 1, изготвен по 
актуалния списъчен състав на съответните 
факултети и институти спрямо данните от 
Регистъра на научната дейност на Република 
България и съдържащи линк към съответните 
записи в базите данни;

4. справка за броя независими цитирания 
в Scopus или Web of Science, получени през 
оценявания период, на публикации на изсле-
дователите от актуалния списъчен състав;

5. списък на научните монографии, индек-
сирани в базите данни Scopus и/или Web of 
Science;

6. списък на регистрирани патентни заявки 
и списък на регистрирани патенти, извлече-
ни от световните бази данни по актуалния 
списъчен състав на оценяваните организации 
по т. 1;

7. справка за дела на публикациите в съав-
торство с институции в други страни спрямо 
общия брой публикации; 

8. справка по образец на привлечените 
средства от организациите по т. 1 по нацио-
налните и международните проекти, по които 
през съответния отчетен период са изразход-
вани парични средства от конкурсно-проектно 
финансиране, и размера на изразходваните 
средства по тези проекти, удостоверен чрез 
приложени счетоводни справки;

9. справка по образец на привлечените и 
изразходваните средства от организациите 
по т. 1 по договорите с български или чуж-
дестранни предприятия и/или организации, 
лицензионни договори с фирми/земеделски 
производители за реализация на интелек-
туални продукти, по които през отчетния 
период са изразходвани парични средства, 
и размера на изразходваните средства по 
тези договори, удостоверен чрез приложени 
счетоводни справки;

10. списък на успешно защитилите дисерта-
ционен труд през отчетния период докторанти 
в рамките на 5 години от зачисляването им 
и списък на броя защитили докторанти след 
5 години от зачисляването им;

11. списък на защитилите дисертационен 
труд за придобиване на научната степен „док-
тор на науките“ през отчетния период;

12. актуална стратегия за научно развитие 
на организацията, план за нейното изпълнение 
и съответните документи, удостоверяващи 
приемането им.

(3) ВУ предоставят информацията по ал. 1 
за всеки от факултетите и институтите си.

(4) БАН и ССА предоставят информацията 
по ал. 1 за всеки от институтите, включени 
в тяхната структура.

(5) В срока по ал. 1 МОН предоставя на 
всяка от оценяваните организации справка 
за обективните показатели от базите данни, 
необходими за оценка на всеки от факултетите 
и институтите в организациите по критериите, 
включени в приложение № 1, изготвена по 
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актуалния списъчен състав на съответните 
факултети и институти, съгласно Регистъра 
на научната дейност в България. 

(6) Справката по ал. 5 се проверява от съ-
ответната оценявана организация най-късно 
до 20 април на съответната година. Всяка 
промяна в справката да бъде придружена с 
доказателствен материал с линк към записа 
в съответната база данни.

(7) Информацията по ал. 1 и проверените 
справки по ал. 6 се предоставят на комисията 
за оценка по чл. 7, ал. 1 най-късно до 30 април 
на съответната година. 

Чл. 14. (1) Въз основа на данните по 
чл. 13, ал. 1 и 2 и източниците по чл. 6, 
ал. 1 Комисията оценява научноизследова-
телската дейност на организациите по чл. 5, 
ал. 5 съгласно критериите, показателите и 
съответните методи за оценка, посочени в 
приложение № 1.

(2) Комисията формира отделна числова 
оценка на научноизследователската дейност 
на всеки факултет/институт на оценяваните 
организации по всеки от трите критерия, 
обща числова оценка от оценките по трите 
критерия и обща оценка за ефективността на 
съответната организация, която се получава, 
като общата оценка се дели на общия брой на 
изследователите, съгласно приложение № 1.

(3) Комисията формира общи числови 
оценки на научноизследователската дейност на 
оценяваните висши училища, БАН и ССА по 
всеки от трите критерия съгласно приложение 
№ 1 като средна аритметична на оценките на 
оценяваните им структурни звена.

Чл. 15. На базата на оценката по чл. 14 
и на данните, предоставени по чл. 13, коми-
сията обобщава резултатите за всяко висше 
училище, БАН и ССА и изготвя анализ на 
научноизследователската дейност, осъществя-
вана от тези организации. Анализът включва: 

1. оценка на съответствието между миси-
ята, стратегията и капацитета на научната 
организация (налични академичен състав и 
научна инфраструктура), от една страна, и по-
стигнатите научни резултати, от друга страна; 
отчита се наличието на висококвалифицирани 
и на млади учени, а също и наличието и из-
ползването на подходяща научна апаратура; 
очертават се слабите и силните страни на 
организацията, възможностите и опасностите 
за нейното развитие през следващия период 
(SWOT анализ) на основата на трите групи 
критерии съгласно приложение № 1;

2. оценка на националната и международ-
ната разпознаваемост и значимост на научната 
организация; оценяват се качеството, мащабът 
и значимостта на резултатите на висшето 
училище и академията за: (а) развитието на 
науката в национален и международен аспект; 
(б) решаването на важни обществени пробле-
ми и задачи за развитието на икономиката.

Чл. 16. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 пред-
ставя на министъра на образованието и науката 

доклад, съдържащ резултатите от оценява-
нето на научноизследователската дейност на 
организациите, както и анализ, заключение 
и препоръки.

(2) Резултатите се групират по научни обла-
сти съгласно приложение № 2 и се представят 
отделно за висшите училища и за научните 
институти, като включват оценки по трите 
критерия, обща оценка и съответните оценки 
за ефективност на всяка организация съгласно 
приложение № 1.

(3) Докладът по ал. 1 се представя за 
одобрение на министъра на образованието 
и науката до 30 юни на съответната година 
и се публикува на интернет страницата на 
Министерството на образованието и науката.

Раздел ІІІ
Наблюдение и оценка на дейността на Фонд 

„Научни изследвания“

Чл. 17. Системата по чл. 1 осигурява въз-
можност за ежегодна оценка на дейността 
на Фонда по отношение на приноса му за 
постигане целите на Националната страте-
гия за развитие на научните изследвания 
2030, европейските рамкови програми и 
други международни програми, Европей-
ската и Националната пътна карта за науч-
ноизследователска инфраструктура, както 
и целесъобразността, балансираността и 
обосноваността на публичните средства за 
научните изследвания и ефективността от 
изпълнението на финансираните конкурсни 
програми и проекти.

Чл. 18. Ежегодно до края на месец март 
Фондът предоставя в Министерството на об-
разованието и науката информация на елек-
тронен носител за предходната календарна 
година, както следва:

1. списък на проведените конкурси за 
финансиране на научни програми и проекти 
през отчетния период, както и конкурсната 
документация към тях;

2. докладите на временните научно-екс-
пертни комисии за резултатите от проведе-
ните конкурси и класираните проекти през 
отчетния период; 

3. решенията на изпълнителния съвет за 
определяне на проектите за финансиране и 
съответно размера на предоставените им 
средства; 

4. правилата на изпълнителния съвет за 
текущ финансов контрол и отчетност по из-
пълнението на договорите за финансиране на 
научни изследвания;

5. справка за изпълнението и отчитането 
на финансираните проекти през отчетния 
период по образец съгласно приложение № 3;

6. списък на изградените през отчетния 
период научни инфраструктури, които са в 
резултат на изпълнението на програми и 
проекти, финансирани от Фонда;

7. списък на научните резултати (патен-
ти, опитни образци, публикации, модели, 
алгоритми, програми, методологии и др.) 
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през отчетния период, които са в резултат 
на изпълнението на проекти, финансирани 
от Фонда;

8. списък на научните резултати през от-
четния период, използвани в иновационни 
проекти.

Чл. 19. Комисията по чл. 7, ал. 2 извърш-
ва наблюдение на дейността на Фонда, като 
проследява напредъка в постигане на тема-
тичните цели на конкурсите и изпълнението 
на годишната оперативна програма.

Чл. 20. (1) Критериите, по които се оценява 
дейността на Фонда, са:

1. принос на Фонда за постигане целите 
на Националната стратегия за развитие на 
научните изследвания, европейските рамко-
ви програми, Европейската и Националната 
пътна карта за научноизследователска ин-
фраструктура;

2. въздействие и ефикасност на изпълне-
нието на Годишната оперативна програма на 
Фонда за развитието на научните изследвания 
и иновациите в България;

3. резултати от приоритизирането на фи-
нансирането на научни програми и проекти 
по научни области съгласно приложение № 2;

4. ефективност на дейността по осъщест-
вявания контрол на изпълнение и отчитане 
на финансираните проекти;

5. социално-икономическо въздействие на 
резултатите от финансираните проекти;

6. качество на работни процеси и практи-
ки, прилагани във Фонда през оценявания 
период, включително спазване сроковете за 
разглеждане и уведомяване за резултатите 
от оценките.

(2) В съответствие с критериите по ал. 1 
и въз основа на информацията по чл. 19 ко-
мисията оценява дейността на Фонда през 
съответния отчетен период.

Чл. 21. На базата на наблюдението и оцен-
ката комисията изготвя анализ на дейността 
на Фонда.

Чл. 22. (1) Комисията по чл. 7, ал. 2 пред-
ставя на министъра на образованието и нау-
ката доклад, съдържащ анализ, заключение, 
предложение за финансиране на следващия 
период и препоръки за подобряване дейността 
на Фонда.

(2) Докладът по ал. 1 се представя за 
одобрение на министъра на образованието 
и науката до 30 юни на съответната година 
и се публикува на интернет страницата на 
Министерството на образованието и науката.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Конфиденциалност“ е забрана за не-

зависимите експерти по чл. 7 да разгласяват 
или предоставят на трети лица информация, 
станала им известна при или по повод из-
пълнение на задълженията им, освен когато 
това е предвидено в закон.

2. „Изследователите“ са служителите на 
висши училища и научни организации, които 

са заели академични длъжности и/или са с 
придобита образователна и научна степен 
„доктор“, работещи на трудов договор не по-
малко от 6 месеца от оценяваната година и 
получаващи възнаграждение за това съгласно 
Регистъра на научната дейност в България.

3. „Монография“ е отделно и публикувано 
за първи път научно издание, което съдържа 
пълно и завършено всестранно изследване 
на определен предмет, проблем или личност, 
написано от един или от няколко автори, 
придържащи се към един и същи възглед. 
Монографията е научен труд, който съдържа 
оригинални научни приноси, има научен ре-
дактор и/или научни рецензенти, излезли с 
положително становище за научните приноси и 
с предложение за публикуването є, притежава 
ISBN и е в обем не по-малък от 100 стан-
дартни страници (1800 знака на страница). Тя 
съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна 
библиография, като в текста има позовавания 
на други научни трудове.

4. „Цитат“ е позоваване на научна пуб-
ликация на автора в друга научна публика-
ция или патент. От общия брой цитирания 
се изваждат тези, при които цитираната и 
цитиращата публикация имат поне един 
общ автор (автоцитатите). Всяка цитирана 
статия се брои само веднъж независимо от 
това, колко пъти е спомената в текста на 
цитиращата статия.

5. „Индексирано издание“ е всяко издание, 
включено в SCOPUS и/или Web of Science.

6. Въздействие на цитиранията, нормализи-
рано по научни области съгласно показатели 
от Web of Science и SCOPUS, е мярка за броя 
на цитиранията, които дадена публикация е 
получила по отношение на средния брой цити-
рания, които са получили всички публикации 
в световен мащаб в същата научна област и 
в същата година на публикуване. Средното 
влияние на цитиранията, усреднени за дадена 
научна област за конкретна група публика-
ции, може да бъде използвано за оценка на 
това, дали тези публикации имат академично 
влияние над или под средното. Стойност 1.0 
показва, че публикациите са цитирани толко-
ва, колкото е средното ниво на цитиране за 
света, стойност 2.0 показва, че публикациите 
са получили два пъти повече цитирания от 
средното ниво на цитиране.

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът се издава на основание 

чл. 7а от Закона за насърчаване на научните 
изследвания и отменя Правилника за наблю-
дение и оценка на научноизследователската 
дейност, осъществявана от висшите училища 
и научните организации, както и на дейността 
на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 
от 2015 г.).

Министър: 
Красимир Вълчев
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Приложение № 1 
към чл. 14 
Таблица 1

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите

№ Критерии Формула за оценка

1. Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния период (U1) U1 = (a + b + c + d)

1.1. Брой научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of 
Science (All databases) (a), от които: 
в списания от категория Q1(a1), Q2(a2) и Q3(a3) на Web of Science. Всички 
останали публикации в Scopus и/или Web of Science (All databases) попадат 
в показател (a4).
При отчитане на статии със съавтори от повече от десет институции броят 
на тези статии се умножава с коефициент 0,1.

където:
a = 5a1 + 3a2 + 2a3 + a4

b = 10b1

c = 0,5c1αk

d = d1 + 3d2 + 3d3 + 6d4

1.2. Брой научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web 
of Science (b1)

1.3. Средноаритметично от броя независими цитирания в Scopus и Web of Science, 
получени през оценявания период, на публикации на изследователите от 
актуалния списъчен състав (c1), като се отчита въздействие на цитиранията 
нормализирано по научни области, съгласно показатели от Web of Science 
и SCOPUS с коефициент α и коефициент k, отразяващ спецификата на 
цитируемост в различните области от табл. 2.
При отчитане на цитиранията на статия със съавтори от повече от десет 
институции броят цитирания на тази статия се умножава с коефициент 0,1.

1.4. Брой регистрирани от ВУ и научните организации патенти и патентни 
заявки, вкл. от сключени договори с фирми, от които:
– патентни заявки: национални (d1) и PCT (d2) 
– регистрирани патенти: национални (d3), европейски, US или др. между-
народни патенти (d4)

2. Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през  
отчетния период (U2)

U2 = e + f

2.1. Брой защитили докторанти през отчетния период: в рамките на 5 години 
от зачисляването им (е1) и след 5 години от зачисляването им (е2)

е = 10е1 + 2е2 

f = 10f1
pi = ai/(a1+а2+а3+а4)

2.2. Брой защитили през отчетния период „доктори на науките“ (f1)

2.3. Дял на публикациите в съавторство с институции от други страни (ai) 
спрямо общия брой публикации (показател в етап на наблюдение)

3. Обществено и икономическо въздействие през отчетния период (U3) U3 = (g + l)/25

3.1. Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени 
от Европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации (g1) 
и други международни научни проекти (g2)

където:
g = 5(g1 + g2)

l = l1 + 3l2 + 5l3 +4l4

m = m1/m2

3.2. Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получе-
ни от външно за организацията финансиране по национални проекти и 
програми (l1), от договори за научна дейност с български (l2) или чужде-
странни фирми и предприятия (l3), от продадени авторски права, изготвени 
концепции, експертни становища и лицензионни договори за реализиране 
на интелектуални продукти (l4)

3.3. Дял на научните резултати, достъпни чрез режим на „отворен достъп“ 
(m1), по отношение на общия брой научни резултати (m2) в Web of Science 
и SCOPUS (показател в етап на наблюдение)

Обща оценка: U = 0,5 × U1 + 0,25 × U2 + 0,25 × U3
Забележки:
1. При анализа на ефективността на висшите училища и научните организации получените оценки се делят 

на броя на изследователите за съответния оценяван факултет или институт (напр. U1е = U1/N,…, Uе = U/N, 
където N = брой изследователи в звеното).

2. При публикации на резултати от клинични проучвания за съавтори да се приемат само включените 
след заглавието на публикацията.

3. Journal Citation Reports на WoS ранкира научните списания във всяка научна категория в четири 
квартила (четвъртини) – Q1, Q2, Q3 и Q4, – https://incites.thomsonreuters.com.

4. Показателите 2.3 и 3.3 се използват при изготвяне на анализа на научноизследователската дейност 
на организациите и не се вземат предвид при формиране на оценките.
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Таблица 2
Стойности на коефициента k за 2017 г., норми
ращ спецификата на цитируемост в отделните 
научни области (съгласно ISI Web of Science 

2017 г.)

Научна област k

Молекулярна биология и генетика 1,0

Имунология 1,3

Невронауки 
Космически изследвания

1,4

Биология и биохимия 1,5

Микробиология 1,6

Химия 1,7

Интердисциплинарни изследвания 1,8

Клинична медицина
Фармакология и токсиколотия
Екология и околна среда

1,9

Геонауки 
Психиатрия и психология

2,0

Физика
Материалознание

2,2

Ботаника и зоология 2,7

Селскостопански науки 2,9

Икономика и бизнес 3,1

Инженерни науки 3,4

Компютърни науки 
Социални и хуманитарни науки 

3,7

Математика 5,7

Забележка. Коефициентът k се изчислява за 
всяка конкретна година от данните съгласно ISI 
Web of Science (https://incites.thomsonreuters.com).

Приложение № 2 
към чл. 16, ал. 2 

Списък на научните области и научните  
направления

Научни 
области Научни направления

1. Педагогичес-
ки науки

1.1. Теория и управление на 
образованието
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението 
по…

2. Хуманитарни 
науки

2.1. Филология
2.2. История и археология
2.3. Философия
2.4. Религия и теология 

3. Социални, сто-
пански и правни 
науки

3.1. Социология, антропология 
и науки за културата
3.2. Психология
3.3 Политически науки
3.4. Социални дейности

Научни 
области Научни направления

3.5. Обществени комуникации 
и информационни науки
3.6. Право
3.7. Администрация и управ-
ление
3.8. Икономика
3.9. Туризъм

4. Природни на-
уки, математика 
и информатика

4.1. Физически науки
4.2. Химически науки
4.3. Биологически науки
4.4. Науки за земята
4.5. Математика
4.6. Информатика и компю-
търни науки

5. Техничес ки 
науки

5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електро-
ника и автоматика
5.3. Комуникационна и ком-
пютърна техника
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация
5.6. Материали и материа-
лознание
5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия
5.8. Проучване, добив и обра-
ботка на полезни изкопаеми
5.9. Металургия
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии 
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство

6. Аграрни на у ки 
и ветеринарна 
медицина

6.1. Растениевъдство
6.2. Растителна защита
6.3. Животновъдство
6.4. Ветеринарна медицина
6.5. Горско стопанство

7. Здравеопазва-
не и спорт

7.1. Медицина
7.2. Стоматология
7.3. Фармация
7.4. Обществено здраве
7.5. Здравни грижи
7.6. Спорт

8. Изкуства 8.1. Теория на изкуствата
8.2. Изобразително изкуство
8.3. Музикално и танцово из-
куство
8.4. Театрално и филмово из-
куство

9. Сигурност и 
отбрана

9.1. Национална сигурност
9.2. Военно дело

Забележка. Научните области и научните на-
правления съответстват на областите на висше 
образование и професионалните направления 
съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления, 
утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.
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Приложение № 3 
към чл. 18, т. 5 

СПРАВКА 
за изпълнението и отчитането на финансираните проекти за …...…. г.

Наи-
мено-
вание 

на кон-
курса/
година 
на обя-
вяване1

Общ 
брой 

догово-
ри за 
изпъл-
нение 

на про-
екти2 

Етап на 
изпъл-
нение: 
меж-

динен/ 
оконча-
телен

Брой 
докто-
ранти, 
участ-
ващи в 

изпълне-
нието на 
договори

Брой 
млади 
учени, 
участ-
ващи в 

изпълне-
нието на 
договори

Брой 
дого-
вори, 
из-
пъл-
нени 

в срок 

Брой 
за-
вър-
шили 
дого-
вори 

Брой до-
говори с 
отлична 
оценка 
на ре-

зултати-
те3

Брой 
пре-
кра-
тени 
дого-
вори

Предос-
тавени 
финан-
сови 

средства 
в от-

четната 
година 
(в лв.)

Общо 
предоста-
вени фи-
нансови 
средства 
за кон-
курса
(в лв.)

Брой 
научни 
публи-
кации, 

резултат 
от при-

ключили 
проекти, 
в т.ч. в 
издания 
с импакт 
фактор и 
импакт 
ранг (…)

Брой 
патенти, 
резул-
тат от 

приклю-
чили 

проекти, 
в т.ч. ре-
гистри-
рани па-
тентни 
заявки 

(...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Забележки:
1 Описват се поименно всички конкурсни сесии, в които финансираните научноизследователски про-

екти са оценени от постоянните научноекспертни комисии през отчетната година.
2 Броят договори от колона 2 представлява сумата от броя договори в колони 6, 7 и 9 независимо от 

етапа на изпълнение, отразен в колона 3.
3 Броят договори от колона 8 представлява броя приключили изпълнението си договори, получили 

отлична оценка от съответната НЕК.

5974

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на Помирителната 
комисия за платежни спорове (ДВ, бр. 101 

от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1 думата „осма“ се заменя с 
„десета“.

§ 2. В чл. 2, ал. 6 след думата „системи“ 
се поставя запетая и се добавя „респективно 
на понятието за електронни пари по чл. 34, 
ал. 1 от Закона за платежните услуги и пла-
тежните системи“.

§ 3. В чл. 9 думите „14-дневен срок от пода-
ване на възражението“ се заменят със „срока 
по чл. 174, ал. 3 и 4 от Закона за платежните 
услуги и платежните системи“.

§ 4. В чл. 12, ал. 5, т. 2 думите „или от 
органите на досъдебното производство“ се 
заличават.

§ 5. В чл. 16, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „т. 21“ се заменят с „т. 38“, 
накрая се поставя запетая и се добавя „рес-
пективно държател на електронни пари“.

2. В т. 5 думите „или от органите на досъ-
дебното производство“ се заличават.

§ 6. Параграф 1 от заключителните разпо-
редби се изменя така:

„§ 1. Правилникът е утвърден на основание 
чл. 178, ал. 2 от Закона за платежните услуги 
и платежните системи.“

Заключителна разпоредба
§ 7. Този правилник е утвърден на осно-

вание чл. 178, ал. 2 от Закона за платежните 
услуги и платежните системи.

Управител:  
Димитър Радев

5938

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 7 
от 18 юни 2018 г.

за утвърждаване на медицински стандарт 
„Гастроентерология“

Член единствен. (1) С тази наредба се 
утвърждава медицинският стандарт „Гастро-
ентерология“ съгласно приложението.

(2) Дейностите по гастроентерология се 
осъществяват от лечебните заведения съо-
бразно стандарта по ал. 1.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лечебните заведения за болнична 

помощ със съществуващи структури, които 
осъществяват дейности по гастроентерология 
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към датата на влизане в сила на наредбата, 
привеждат дейността си в съответствие с 
изискванията на наредбата в 6-месечен срок 
от влизането є в сила. 

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. 

§ 3. Указания по прилагането на наредбата 
се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредба-
та се осъществява от Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“, регионалните здравни 
инспекции и органите на управление на ле-
чебните заведения.

Министър: 
Кирил Ананиев

Приложение  
към член единствен, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ  
„ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“

А. Дефиниция, основна цел и задачи на ме
дицинската специалност „Гастроентерология“.

Гастроентерологията е основна медицинска 
специалност. Целта на специалността е при-
добиване на необходимите теоретични знания 
и практически умения за осъществяване и 
осигуряване на квалифицирано и качествено 
диагностициране, лечение, здравни грижи, реха-
билитация и профилактика на заболяванията на 
гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, 
тънки и дебели черва), черния дроб, жлъчната 
система, панкреаса, перитонеума и ретроперито-
неума за постигане на очаквания терапевтичен 
ефект. Отличителна черта на специалността е 
интердисциплинарният є характер, обусловен от 
наличието на припокриващи се области с други 
медицински специалности, отразени по-долу. 

Медицинската специалност „Гастроентеро-
логия“ включва:

1. Диагностика и специализирано лечение на 
заболяванията на гастроинтестиналния тракт 
(хранопровод, стомах, тънки и дебели черва), 
черния дроб, жлъчната система, панкреаса, пе-
ритонеума и ретроперитонеума. 

2. Проследяване ефективността на приложе-
ната терапия.

3. Извършване на профилактични дейности.
4. Определяне и степенуване на късните 

последици от гастроентерологичните болести.
5. Диагностика и лечение на онкологичните 

заболявания на посочените органи.
6. Интегриране с два основни диагностично-

лечебни метода: ендоскопията и абдоминалната 
ехография.

7. Взаимодействие с други специалности за 
осъществяване на диагностична и терапевтична 
прецизност – клинична лаборатория, образна 
диагностика, микробиология, вирусология, кли-
нична имунология, обща и клинична патология, 
медицинска генетика и др.

Б. Изисквания за осъществяване на дейности 
в областта на гастроентерологията.

Медицинският стандарт „Гастроентерология“ 
регламентира изискванията по отношение на:

1. Структурата на гастроентерологичната 
помощ.

2. Човешките ресурси.
3. Оборудването на лечебните заведения с 

апаратура и консумативи, в това число съобразно 
тяхното ниво на компетентност. 

4. Методите на диагностика и лечение.
В. Направления и дейности в областта на 

гастроентерологията.
1. Диагностика, лечение и продължително 

клинично наблюдение на органични заболява-
ния и функционални нарушения на гастроин-
тестиналния тракт, хепатобилиарната система, 
панкреаса, абдоминалната кухина, перитонеума 
и ретроперитонеалното пространство.

2. Ендоскопия (горна, долна) с диагностична 
и лечебна цел.

3. Абдоминална ехография – конвенционал-
на, доплерова, интервенционална, ендоскопска, 
контрастна и други (еластография).

4. Функционална диагностика.
5. Лапароскопия, лапароскопска ехография.
6. Хранене и диетология на гастроентероло-

гичните заболявания.
7. Профилактика на гастроентерологичните 

заболявания.
Г. Основни методи на диагностика в гастро

ентерологията.
I. Анамнеза и интерпретация на данните.
II. Физикални методи на изследване.
III. Анализ на лабораторни изследвания: 

химични, биохимични, имунологични, вирусо-
логични, молекулярно-биологични, микробио-
логични и др.

IV. Функционални методи: сондови методи, 
дихателни тестове, фекални тестове.

V. Инвазивни процедури с диагностична цел –  
коремна парацентеза.

VI. Биопсични методи за хистологична диа-
гноза на бенигнени и малигнени гастроентеро-
логични заболявания –  перкутанна чернодробна 
биопсия, тънкочревна биопсия, биопсия на тумор-
ни лезии под ехографски контрол и посредством 
ехоендоскопия.

VII. Ендоскопски изследвания:
1. Езофагогастродуоденоскопия, ниска прок-

симална ентероскопия.
2. Ентероскопия, капсулна ендоскопия.
3. Долна ендоскопия – ректороманоскопия, 

сигмоидоскопия, колоноскопия.
4. Ендоскопски интервенционални процеду-

ри за цитологична и хистологична диагноза и 
лечебни процедури.

5. Ендоскопска холангио-панкреатография с 
лечебни процедури.

6. Диагностична лапароскопия.
VIII. Абдоминална ехография:
1. Конвенционална ехография.
2. Доплерова ехография.
3. Контрастна ехография.
4. Интервенционална ехография:
4.1. Тънкоиглена аспирационна биопсия под 

ултразвуков контрол.
4.2. Целенасочена хистологична биопсия.
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4.3. Други комбинации по образно-диагнос-
тични методи.

5. Ендоскопска ехография: гoрноендоскоп-
ска ехография и долноендоскопска ехография 
с ригидна сонда (ендоректална ехография) и 
флексибилен ендоскоп:

5.1. Без биопсия.
5.2. С целенасочена пункция за цитологично, 

хистологично и микробиологично изследване.
5.3. Ендоскопска ехография и свързаните с 

нея диагностични и терапевтични процедури. 
6. Лапароскопия и лапароскопска ехография 

със и без биопсия.
IХ. Изискване в контекста на диагностичния 

алгоритъм на други диагностични методи извън 
специалността.

Д. Основни методи на лечение в гастроен
терологията.

I. Медикаментозно лечение:
1. Назначаване на консервативна терапия.
2. Проследяване на ефекта от терапията и 

промяна при ниска ефективност.
3. Подготовка за продължителна терапия 

след овладяване на основни симптоми при хро-
ничните болести.

4. Прекратяване на лечението след оздравя-
ване на острия процес.

II. Коремна парацентеза с лечебна цел.
III. Ендоскопски процедури с лечебна цел:
1. На хранопровода, стомаха и червото:
1.1. Дилатация на стриктури (бенигнени и 

малигнени) и сфинктерни зони – бужиране, 
балонна дилатация.

1.2. Полипектомии.
1.3. Поставяне на протези при обструкция.
1.4. Локално лечение на варици при портална 

хипертония.
1.5. Ендоскопска хемостаза при остро кървене.
1.6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло.
1.7. Ендоскопска мукозна резекция (макро-

биопсия).
1.8. Ендоскопска гастростома и ентеростома.
1.9. Кръвоспиращи техники в колона и анал-

ната зона.
1.10. Други процедури.
2. На жлъчната система и панкреаса:
2.1. Ендоскопска папилосфинктеротомия.
2.2. Ендоскопска екстракция на конкременти 

от холедоха или общия жлъчен или панкреасен 
канал – със и без литотрипсия.

2.3. Ендоскопски назобилиарен и назопан-
креасен дренаж.

2.4. Ендоскопска гастро- или дуоденокистос-
томия със или без протезиране.

2.5. Ендоскопска дилатация.
2.6. Ендоскопско протезиране.
2.7. Лечебни процедури при ендоскопска ехо-

графия –  тънкоиглено инжектиране на лекарства, 
аспирация на парагастрални, ретроперитонеални 
и панкреасни кисти.

3. Ендоскопски профилактични процедури.
4. Други процедури.
IV. Лечебни процедури под ултразвуков кон-

трол:
1. На гастроинтестиналния тракт:

1.1. Гастростома, ентеростома под ехографски 
контрол.

1.2. Аспирация на перианоректални абсцеси 
под ендоехографски контрол.

2. На черния дроб:
2.1. Лечение на паразитни и непаразитни 

кисти – ПАИР (перкутанна аспирационно-ин-
жекционно-реаспирационна) техника.

2.2. Пункционно и дренажно лечение на 
абсцеси, разпадни ракови зони, интрахепатални 
хематоми.

2.3. Аблация на тумори – първични и мета-
статични.

3. На слезката:
3.1 Перкутанна аспирация на хематоми, абс-

цеси, разпадни ракови огнища, паразитарни и 
непаразитарни кисти.

4. На жлъчната система:
4.1. Перкутанна холецистостома.
4.2. Външен билиарен дренаж – включително 

с преминаване във вътрешен.
5. На панкреаса:
5.1. Перкутанно и дренажно лечение на остър 

некротизиращ панкреатит.
5.2. Пункционно и дренажно лечение на пан-

креасни кисти, псевдокисти и абсцеси.
6. На коремната кухина и ретроперитонеума:
6.1. Перкутанно пункционно и дренажно лече-

ние на интраабдоминални и ретроперитонеални 
кисти, абсцеси, локализирани изливи.

Е. Апаратура.
I. Ендоскопска апаратура:
1. Апарати за горна ендоскопия:
1.1. Конвенционални апарати: гастроскоп, 

дуоденоскоп, сигмоидоскоп, ректоскоп, колоскоп.
1.2. Ендоскопски апарати за специализирана 

интервенционална ендоскопия.
1.3. Ентероскоп, набор за капсулна ендоскопия.
2. Апарат за ендоскопска ехография. 
3. Лапароскоп със/без апаратура за лапа-

роскопска ехография.
4. Източник за светлина, аспирационна 

помпа, апаратура за дезинфекция, източник на 
високочестотен ток.

5. Специализирани набори за ендоскопски 
диагностични и лечебни процедури.

6. Архивиращи устройства.
7. Стерилизатори.
II. Абдоминална ехография:
1. Апарати от нисък клас:
1.1. Техническа характеристика – мултичестот-

ни секторни, линейни за повърхностни структури 
или конвексни трансдюсери 2,5 – 7 MHz, елек-
тронно фокусиране, достатъчен брой синхрони-
зирани канали, най-малко два входа.

1.2. Архивиращи устройства – задължително 
условие за всички класове.

1.3. Използват се за целите на извънболнич-
ната медицинска помощ и като преносими до 
леглото на пациента и в операционните зали на 
лечебните заведения за болнична помощ апарати.

1.4. Апаратите от нисък клас са задължителни 
за болници, в които има отделения/клиники от 
I ниво на компетентност, които осъществяват 
дейности в областта на гастроентерологията, а 
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също и за осъществяването на интраоперативна 
дейност, като в този случай се ползват специални 
трансдюсери.

2. Апарати от среден клас:
2.1. Техническа характеристика – освен базо-

вите изисквания на ниския клас апаратите от 
среден клас са с подобрен софтуер за висока ре-
золюция (разделителна способност) и притежават 
доплерова система с възможности за дву- или 
триизмерно изображение (2D – 3D).

2.2. Апаратите от среден клас са задължи-
телни за болници, в които има отделения/
клиники по гастроентерология от II ниво на 
компетентност.

2.3. Препоръчително е наличието на апарати 
от среден клас за извънболничните структури и 
за болници, в които има отделения/клиники от 
I ниво на компетентност, които осъществяват 
дейности в областта на гастроентерологията.

3. Апарати от висок клас:
3.1. Техническа характеристика – мощни 

скенери с най-съвременна технология, които 
притежават посочените по-горе устройства, и 
към тях: тъканно хармонично изображение, хар-
моничен доплер, препоръчително с възможност 
за осигуряване на нисък механичен индекс за 
контрастни изследвания, три- и четириизмерно 
изображение (3D – 4D).

3.2. Аксесоари за интервенционални процедури 
под ехографски контрол.

3.3. Към този клас се причисляват апарати-
те за горна, долна и лапароскопска ехография 
(ехографска видеоендоскопия) и т.нар. минисонда 
за интрадуктални изследвания.

3.4. Тази апаратура е необходима за болници, 
в които има отделения/клиники по гастроенте-
рология от III ниво на компетентност.

3.5. Работата с тази апаратура изисква до-
пълнително обучение на лекарите, извършващи 
консултативна дейност и интервенционални 
процедури под ехографски контрол.

Ж. Изисквания за осъществяването на 
дейности в областта на гастроентерологията в 
лечебни заведения за специализирана извънбол
нична медицинска помощ. 

1.1. Дейности по отношение на пациенти с 
гастроентерологични заболявания могат да се 
осъществяват в лечебни заведения за специали-
зирана извънболнична медицинска помощ.

1.2. В лечебните заведения за специали-
зирана извънболнична медицинска помощ се 
извършва диагностика на заболявания, които 
изискват провеждане на конвенционална абдо-
минална ехография или конвенционална горна 
и долна гастроентероинтестинална ендоскопия; 
диагностика и лечение на остри, обострени и 
хронични гастроентерологични заболявания, 
без комплицирано протичане и при които не 
се предполагат инвазивни диагностични и те-
рапевтични процедури, изискващи високо нивo 
на компетентност (голяма сложност).

1.3. Необходима налична апаратура в ле-
чебното заведение, използвана за нуждите на 
диагностично-лечебния процес в областта на 
гастроентерологията: фибро/видеогастроскоп, 

фибро/видеосигмоидо- или фибро/видеоколо-
носкоп; наличие на ултразвуков апарат от нисък 
или среден клас.

1.4. Работещите в лечебното заведение лека-
ри, които осъществяват дейности в областта на 
гастроентерологията, трябва да са с придобита 
медицинска специалност „Гастроентерология“ и 
квалификация по конвенционална абдоминална 
ехография и конвенционална горна и долна гастро-
интестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво.

1.5. Препоръчително е медицинските сестри, 
работещи в лечебното заведение, да са включени 
в програмата за продължаващо професионално 
обучение и да имат придобита допълнителна 
квалификация в областта на здравните грижи за 
пациенти с гастроентерологични заболявания.

1.6. Други изисквания към лечебните заведения 
за извънболнична медицинска помощ – прилагат 
се действащите изисквания за оборудване на 
лечебните заведения в извънболничната помощ, 
както и конкретните изисквания към тези ле-
чебни заведения на този стандарт, доколкото с 
него се въвеждат такива.

З. Изисквания за осъществяване на дейности 
в областта на гастроентерологията в лечебните 
заведения за болнична помощ. Нива на компе
тентност.

1. I ниво на компетентност (клиника/отделение 
по вътрешни болести):

1.1. Дейности по отношение на пациенти с 
гастроентерологични заболявания могат да се 
осъществяват като част от дейността на отделе-
ние/клиника от съответното или по-високо ниво 
на компетентност по медицинската специалност 
„Вътрешни болести“.

1.2. В тези структури на лечебни заведения 
за болнична помощ се извършва диагностика 
на заболявания, които изискват провеждане на 
конвенционална абдоминална ехография или на 
конвенционална горна и долна гастроентероин-
тестинална ендоскопия; диагностика и лечение 
на остри, обострени и хронични гастроентеро-
логични заболявания, без комплицирано проти-
чане и при които не се предполагат инвазивни 
диагностични и терапевтични процедури, изиск-
ващи високо нивo на компетентност (голяма 
сложност); лечение и здравни грижи на вече 
диагностицирани на по-високо ниво на компе-
тентност заболявания, при които терапевтичният 
подход и схема на лечение и здравни грижи са 
уточнени и стартирани.

1.3. Необходима налична апаратура в лечеб-
ното заведение, използвана за нуждите на диаг-
ностично-лечебния процес в структурата: фибро/
видеогастроскоп, фибро/видеосигмоидо- или 
фибро/видеоколоноскоп; наличие на ултразвуков 
апарат от нисък или среден клас.

1.4. От работещите в структурата лекари спе-
циалисти най-малко 1 трябва да е с квалификация 
по конвенционална абдоминална ехография и 
конвенционална горна и долна гастроинтести-
нална ендоскопия с биопсия – първо ниво.

1.5. Изисквания за квалификация – специали-
стите по здравни грижи са длъжни да поддържат, 
повишават и разширяват теоретичните си зна-
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ния и практическите си умения, необходими за 
осигуряване на качествени здравни грижи, чрез 
продължаващо медицинско обучение. Най-малко 
половината от медицинските сестри, работещи в 
структурата, е необходимо да имат второ квали-
фикационно ниво – първи сертификат, съгласно 
приетата от БАПЗГ Квалификационна рамка за 
професионално развитие на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специ-
алисти по чл. 8, т. 7а от Закона за съсловната 
организация на медицинските сестри, акушер-
ките и асоциираните медицински специалисти.

1.6. Други изисквания към структурите от 
това ниво –  прилагат се изискванията за нивото, 
определени с действащия медицински стандарт по 
медицинската специалност „Вътрешни болести“.

2. II ниво на компетентност (клиника/отделе-
ние по гастроентерология; клиника/отделение по 
вътрешни болести II или III ниво):

2.1. Минимален брой специалисти:
2.1.1. В клиника/отделение по гастроентеро-

логия работят минимум 3 лекари, от които ми-
нимум 2 със специалност по гастроентерология.

2.1.2. От работещите в структурата лекари 
специалисти минимум 1 е необходимо да е с 
квалификация по абдоминална доплерова ехо-
графия – второ ниво, и минимум 1 – с квалифи-
кация по интервенционална гастроинтестинална 
ендоскопия – второ ниво.

2.1.3. От работещите в структурата медицински 
сестри минимум 2 е необходимо да са с профе-
сионален опит и допълнителна квалификация за 
участие при извършване на интервенционална 
гастроинтестинална ендоскопия.

2.2. Необходима налична в лечебното за-
ведение апаратура, използвана за нуждите на 
диагностично-лечебния процес в структурата по 
гастроентерология за извършване на:

2.2.1. Абдоминална ехография – наличие на 
минимум един среден клас ултразвуков апарат 
за конвенционална ултразвукова диагностика с 
възможност за доплер ехография. Препоръчител-
но е да са налице възможности за извършване 
на интервенционални процедури под ултразвук, 
контрастноусилена ехография и ендоскопска или 
ендоректална ехография.

2.2.2. Горна гастроинтестинална ендоско-
пия – наличие на минимум един фибро/видео-
гастроскоп, минимум един видеодуоденоскоп. 
Препоръчително е да са налице възможности за 
извършване на интервенционални диагностич-
но-терапевтични процедури по време на горна 
фибро/видеоендоскопия. Наличие на един ви-
деодуоденоскоп при наличие на специалист със 
свидетелство за професионална квалификация 
по ендоскопска ретроградна холангиопанкреа-
тография (ЕРХПГ) и свързаните с нея интервен-
ционални процедури – трето ниво. 

2.2.3. Долна гастроинтестинална ендоско-
пия – наличие на минимум един фибро/видео-
колоноскоп. Препоръчително е да са налице въз-
можности за извършване на интервенционални 
диагностично-терапевтични процедури по време 
на долна ендоскопия. 

2.3. Други условия:

2.3.1. Наличие на територията на лечебното 
заведение на клинична лаборатория от II ниво на 
компетентност с възможност за извършване на:

2.3.1.1. стандартен клинико-лабораторен панел 
при гастроентерологична патология: пълна кръв-
на картина с диференциално броене и морфоло-
гия на Er, C-реактивен протеин, коагулационен 
статус, кръвна захар, азотни тела, йонограма, 
общ белтък, албумин, трансаминази, холестазни 
ензими, амилаза в серум, общ/директен били-
рубин, урина – общо изследване;

2.3.1.2. специализирани биохимични, сероло-
гични, имунологични и други клинико-лабора-
торни изследвания.

2.3.2. Препоръчително е наличието на струк-
тура за извършване на вирусологични изслед-
вания на територията на лечебното заведение 
или по договор.

2.3.3. Осигурен достъп от лечебното заведение 
до микробиологична лаборатория – в неговата 
структура или по договор, с възможност за 
ELISA изследване.

2.3.4. Наличие на територията на лечебното 
заведение на структура за образна диагности-
ка – собствена или по договор, разполагаща с 
рентгенова апаратура за изследване на гастро-
интестиналния тракт. Осигурена компютърно-
томографска (КТ) или магнитнорезонансна 
(МР) апаратура на територията на населеното 
място с осигуряване на непрекъснато 24-часово 
обслужване на болницата, включително и при 
спешни състояния.

2.3.5. Наличие в лечебното заведение на 
анестезиологичен екип съгласно действащия 
медицински стандарт по медицинската специ-
алност „Анестезиология и интензивно лечение“ 
за обезпечаване при необходимост на процедури 
под анестезия и реанимационни дейности.

2.3.6. Препоръчително е наличието на хирур-
гично отделение/клиника или договор с лечебно 
заведение за болнична помощ, осъществяващо 
хирургична дейност на територията на населеното 
място, с осигуряване на непрекъснато 24-часово 
обслужване на болницата, включително и при 
спешни състояния.

2.3.7. Наличие на собствена или осигурена 
по договор структура (отделение/лаборатория) 
по обща и клинична патология на територията 
на населеното място.

2.4. Инструментални изследвания, извършвани 
в структура по гастроентерология от II ниво на 
компетентност:

2.4.1. Абдоминална ехография:
2.4.1.1. за практикуване на конвенционална 

абдоминална ехография се изисква квалифика-
ция по конвенционална абдоминална ехография;

2.4.1.2. за практикуване на абдоминална 
доплер ехография се изисква квалификация по 
абдоминална доплер ехография – второ ниво;

2.4.1.3. при наличие на специалист с профе-
сионална квалификация по интервенционална 
и ендоскопска абдоминална ехография – трето 
ниво, при съответна апаратура и задължител-
но осигурена възможност за реанимационни и 
хирургични дейности може да се извършват в 
пълен обем процедури от интервенционалната 
и ендоскопската ехография.
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2.4.2. Горна и долна гастроинтестинална 
ендоскопия:

2.4.2.1. за практикуване на конвенционална 
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия 
се изисква квалификация по конвенционална 
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия 
с биопсия – първо ниво;

2.4.2.2. за практикуване на интервенционална 
(високоспециализирана) горна и долна гастро-
интестинална ендоскопия с умерена сложност 
се изисква квалификация по интервенционална 
гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво;

2.4.2.3. при наличие на специалист със сер-
тификат за професионална квалификация по 
ЕРХПГ и свързаните с нея интервенцио нални 
процедури – трето ниво и съответна апаратура 
(видеодуоденоскоп и рентгенова уредба тип 
С-рамо) със задължителна обезпеченост от 
анестезиологичен, реанимационен и хирургичен 
екип, може да се осъществяват в пълен обем 
интервенционални диагностични и терапевтични 
процедури на жлъчните пътища и панкреаса.

2.5. В структура по гастроентерология от II 
ниво на компетентност се осъществяват следните 
дейности – диагностика, лечение и здравни гри-
жи на пациенти с остри, обострени и хронични 
заболявания на храносмилателната система, с 
комплицирано протичане и при които се пред-
полагат инвазивни диагностични и терапевтични 
процедури: 

2.5.1. Диагностика, консервативно лечение 
съобразно компетентностите на структурите 
от I и II ниво на компетентност на основни и 
някои по-редки нозологични единици в гастро-
ентерологията, хепатологията, заболяванията 
на жлъчната система и панкреаса, перито-
неума и ретроперитонеума, разрешаване на 
диференциално-диагностични проблеми чрез 
използването на допълнителни специализира-
ни патоморфологични, клинико-лабораторни и 
инструментални изследвания за диагностика, 
изискващи по-високо ниво на компетентност и 
възможности, преценка относно насочване за 
последващо хирургично лечение.

2.5.2. Абдоминална доплер ехография – изиск-
ва се допълнителна квалификация по абдоми-
нална доплер ехография.

2.5.3. Инвазивни процедури под ултразвуков 
контрол. Процедурите се практикуват от лекар 
с призната специалност по гастроентерология и/
или вътрешни болести с допълнителна квалифи-
кация при наличие на посочената ултразвукова 
апаратура и задължителни допълнителни усло-
вия, както и наличие на допълнителна специ-
ализирана ултразвукова апаратура за конкретни 
диагностични и терапевтични процедури под 
ултразвуков контрол. 

2.5.4. Интервенционална горна и долна тера-
певтична и диагностична гастроинтестинална 
ендоскопия. Процедурите се практикуват от лекар 
с призната специалност по гастроентерология 
и/или вътрешни болести с допълнителна ква-
лификация при наличие на посочените основна 
ендоскопска апаратура и задължителни допъл-
нителни условия, както и наличие на допълни-

телна специализирана ендоскопска апаратура за 
конкретни високоспециализирани ендоскопски 
диагностични и терапевтични процедури.

2.5.5. Извършване на перкутанна чернодробна 
биопсия.

2.5.6. Извършване на диагностична и/или 
терапевтична парацентеза.

2.5.7. Диагностика, а при наличие на съответна 
техника (КТ, ЯМР) – и определяне на стадия на 
онкологичните заболявания в гастроентероло-
гията (с локализация в хранопровод, стомах, 
тънки черва, дебело черво, анален канал, черен 
дроб, панкреас, жлъчна система, перитонеум, 
ретроперитонеум и др.). 

2.5.8. Долекуване на вече диагностицирани на 
същото или по-високо ниво на компетентност 
заболявания, при които терапевтичният подход 
и схема на лечение са уточнени и стартирани.

2.5.9. Симптоматично лечение при хронично 
прогресиращи и терминални неонкологични и 
онкологични заболявания в сферата на гастро-
ентерологията, хепатологията, заболяванията 
на жлъчната система, панкреаса, перитонеума 
и ретроперитонеума.

2.5.10. Здравни грижи, включващи само-
стоятелни дейности и дейности по назначение 
на лекар: изготвяне на индивидуален план за 
грижи; наблюдение и регистриране на соматич-
ни показатели, общо състояние и външен вид; 
провеждане на лекарствена терапия, здравно 
обучение и възпитание на пациентите и техните 
семейства за правилен хранителен и двигателен 
режим; специални дейности и грижи за пациенти 
с гастроентерологични заболявания.

2.5.11. Провеждане на обучение и допълнител-
ни квалификации в сферата на гастроентероло-
гията съобразно относимите нормативни актове.

2.6. Минимален обем дейност – минимум 
380 преминали пациенти на 10 болнични легла 
годишно.

3. III ниво на компетентност (клиника/отделение 
по гастроентерология):

3.1. Минимален брой специалисти: 
3.1.1. Лекари: минимум 5 лекари, от които 

минимум 3 лекари с призната специалност по 
гастроентерология; минимум 2 с квалификация 
по конвенционална абдоминална ехография; 
минимум 2 с квалификация по абдоминална 
доплер ехография; минимум 1 с квалификация 
по интервенционална абдоминална ехография; 
минимум 3 с квалификация по конвенционална 
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия; 
минимум 2 с квалификация по интервенционална 
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и 
минимум 1 с квалификация по ЕРХПГ и свър-
зани интервенционални ендоскопски процедури.

3.1.2. Броят на медицинските сестри се опре-
деля от обема и интензивността на здравните 
грижи, които се извършват в отделението или 
клиниката, като съотношението между лекари и 
медицински сестри не трябва да е по-малко от 
1:2. При определяне на броя на медицинските 
сестри може да се прилага Методиката за из-
числяване на необходим персонал (медицински 
сестри), препоръчана от Международния съвет 
на медицинските сестри (ICN).
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3.1.3. Изисквания за квалификация – специа-
листите по здравни грижи са длъжни да поддър-
жат, повишават и разширяват теоретичните си 
знания и практическите си умения, необходими 
за осигуряване на качествени здравни грижи, чрез 
продължаващо медицинско обучение. Най-малко 
половината от медицинските сестри, работещи в 
структурата, е необходимо да имат второ квали-
фикационно ниво – първи сертификат, съгласно 
приетата от БАПЗГ Квалификационна рамка 
за професионално развитие на медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните медицин-
ски специалисти по чл. 8, т. 7а от Закона за 
съсловната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специ-
алисти. Една трета от медицинските сестри в 
структурата е необходимо да са с професионален 
опит и допълнителна квалификация за участие 
при извършване на специфични изследвания и 
манипулации в областта на гастроентерологията.

3.2. Необходима налична в лечебното за-
ведение апаратура, използвана за нуждите на 
диагностично-лечебния процес в структурата по 
гастроентерология за извършване на:

3.2.1. Абдоминална ехография – препоръ-
чително е наличието на минимум един висок 
клас ултразвуков апарат за конвенционална 
ултразвукова диагностика с възможност за доп-
лер ехография, контрастноусилена ехография и 
ендоскопска ехография и минимум един среден 
или висок клас ултразвуков апарат за конвенци-
онална ултразвукова диагностика с възможност 
за доплер ехография и ендоректална ехография. 
Минимум единият от двата апарата следва да 
бъде оборудван за извършване на интервенци-
онални процедури под ултразвуков контрол. 
Наличието на възможности за лапароскопска и 
интраоперативна ехография е препоръчително.

3.2.2. Горна гастроинтестинална видеоен-
доскопия – наличие на минимум два видео-
гастроскопа, минимум един видеодуоденоскоп. 
Задължително допълнително ендоскопско обо-
рудване за извършване на основни интервенци-
онални диагностично-терапевтични процедури 
със среден обем на сложност по време на горна 
видеоендоскопия. Препоръчително е наличието 
на допълнително специализирано ендоскопско 
оборудване за извършване на интервенционални 
диагностично-терапевтични процедури с голям 
обем на сложност по време на горна видеоен-
доскопия, както и за извършване на ЕРХПГ и 
свързани с нея интервенционални диагностич-
ни и терапевтични процедури на papilla Vateri/
сфинктер Одди, жлъчните пътища и панкреаса.

3.2.3. Долна гастроинтестинална видео-
ендоскопия – наличие на минимум два видео-
колоноскопа. Задължително допълнително ен-
доскопско оборудване за извършване на основни 
интервенционални диагностично-терапевтични 
процедури със среден обем на сложност по вре-
ме на долна видеоендоскопия. Препоръчително 
е наличието на допълнително специализирано 
ендоскопско оборудване за извършване на ин-
тервенционални диагностично-терапевтични 
процедури с голям обем на сложност по време 
на долна видеоендоскопия.

3.3. Други условия:
3.3.1. Наличие на територията на лечебното 

заведение на клинична лаборатория от II или III 
ниво на компетентност с възможност за:

3.3.1.1. извършване на стандартен клинико-
лабораторен панел при гастроентерологична па-
тология: пълна кръвна картина с диференциално 
броене и морфология Er, коагулационен статус, 
С-реактивен протеин, кръвна захар, азотни тела, 
йонограма, общ белтък, албумин, трансамина-
зи, холестазни ензими, амилаза в серум, общ/
директен билирубин, урина – общо изследване;

3.3.1.2. извършване на специализирани био-
химични, серологични, имунологични и други 
клинико-лабораторни изследвания; извършването 
на вирусологични изследвания е задължително.

3.3.2. Наличие на територията на лечебното 
заведение на структура по образна диагности-
ка – собствена или по договор, разполагаща 
с рентгенова апаратура за изследване на гас-
троинтестиналния тракт. Наличие на КТ или 
МР апаратура на територията на населеното 
място с осигуряване на непрекъснато 24-часово 
обслужване на болницата, включително и при 
спешни състояния.

 3.3.3. Осигурен достъп от лечебното заведение 
до микробиологична лаборатория – в неговата 
структура или по договор, с възможност за ЕLISA 
изследвания.

3.3.4. Наличие в лечебното заведение на 
отделение/клиника по анестезиология и ин-
тензивно лечение с обезпечаване на процедури 
под анестезия и реанимационни дейности при 
необходимост.

3.3.5. Наличие в лечебното заведение на хирур-
гично отделение/клиника от II или III ниво на 
компетентност. Допуска се договор с друго лечебно 
заведение на територията на населеното място.

3.3.6. Наличие на територията на населеното 
място на структура (отделение/лаборатория) по 
обща и клинична патология.

3.3.7. Наличие на съвременна аудио-визуална 
апаратура и помещения, осигуряващи наличие 
на съвременно ниво на обучение.

3.3.8. В клиниката/отделението по гастроен-
терология от III ниво на компетентност могат 
да бъдат извършвани изследвания на порфирини 
и молекулярна диагностика на вирусни заболя-
вания на черния дроб.

3.4. Инструментални изследвания в структура 
по гастроентерология от III ниво:

3.4.1. Абдоминална ехография:
3.4.1.1. за практикуване на конвенционална 

абдоминална ехография се изисква квалифика-
ция по конвенционална абдоминална ехография;

3.4.1.2. за абдоминална доплер ехография се 
изисква квалификация по абдоминална доплер 
ехография;

3.4.1.3. за практикуване на интервенционална 
и ендоскопска ехография се изисква наличие 
на съответна апаратура, квалификация по ин-
тервенционална абдоминална ехография, както 
и възможност за реанимационни дейности и 
хирургична обезпеченост при възникване на 
усложнения.

3.4.2. Горна гастроинтестинална ендоскопия:
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3.4.2.1. за практикуване на конвенционална 
горна гастроинтестинална ендоскопия се изиск-
ва квалификация по горна гастроинтестинална 
ендоскопия;

3.4.2.2. за практикуване на интервенционална 
(високоспециализирана) горна гастроинтестинал-
на ендоскопия с умерена сложност се изисква 
квалификация по интервенционална (високо-
специализирана) горна гастроинтестинална 
ендоскопия с умерена сложност;

3.4.2.3. за практикуване на интервенционална 
(високоспециализирана) горна гастроинтести-
нална ендоскопия с голяма сложност се изисква 
квалификация по интервенционална (високо-
специализирана) горна гастроинтестинална 
ендоскопия с голяма сложност;

3.4.2.4. за практикуване на ЕРХПГ и свързани 
с нея интервенционални (високоспециализира-
ни) диагностични и терапевтични процедури 
на papilla Vateri/сфинктер Одди, жлъчните пъ-
тища и панкреаса се изисква квалификация по  
ЕРХПГ и свързани интервенционални ендоскоп-
ски процедури.

3.4.3. Долна гастроинтестинална ендоскопия:
3.4.3.1. за практикуване на конвенционална 

долна гастроинтестинална ендоскопия се изиск-
ва квалификация по долна гастроинтестинална 
ендоскопия;

3.4.3.2. за практикуване на интервенционална 
(високоспециализирана) долна гастроинтестинал-
на ендоскопия с умерена сложност се изисква 
квалификация по интервенционална (висо-
коспециализирана) долна гастроинтестинална 
ендоскопия с умерена сложност;

3.4.3.3. за практикуване на интервенционална 
(високоспециализирана) долна гастроинтести-
нална ендоскопия с голяма сложност се изисква 
квалификация за интервенционална (високо-
специализирана) долна гастроинтестинална 
ендоскопия с голяма сложност.

3.5. В структура по гастроентерология от 
III ниво на компетентност се осъществяват 
следните дейности:

3.5.1. Лечение на всички остри, обострени 
и хронични заболявания на храносмилателна-
та система, с комплицирано протичане и при 
които се предполагат инвазивни и интензивни 
диагностични и терапевтични процедури:

3.5.1.1. диагностика, консервативно лечение 
на всички заболявания в областта на гастро-
ентерологията, хепатологията, заболяванията на 
жлъчната система и панкреаса, перитонеума и 
ретроперитонеума;

3.5.1.2. разрешаване на сложни диференциал-
но-диагностични проблеми чрез използването 
на допълнителни специализирани патоморфо-
логични, клинико-лабораторни, инструментал-
ни и инвазивни изследвания за диагностика, 
изискващи най-високо ниво на компетентност 
и възможности, преценка относно насочване за 
последващо хирургично лечение;

3.5.1.3. абдоминална доплер ехография –  
изисква се квалификация по абдоминална доп-
лер ехография;

3.5.1.4. инвазивни процедури под ултра звуков 
контрол съобразно компетентностите на структу-
рата от III ниво на компетентност; процедурите 
се практикуват от лекар с призната специалност 
по гастроентерология и/или вътрешни болести 
с допълнителна квалификация по интервенци-
онална абдоминална ехография при наличие на 
посочените ултразвукова апаратура и задължи-
телни допълнителни условия, както и наличие 
на допълнителна специализирана ултразвукова 
апаратура за конкретни високоспециализирани 
диагностични и терапевтични процедури под 
ултразвуков контрол; 

3.5.1.5. интервенционална (високоспециализи-
рана) горна и долна терапевтична и диагностична 
гастроинтестинална ендоскопия; процедурите се 
практикуват от лекар с призната специалност по 
гастроентерология и/или вътрешни болести с до-
пълнителна квалификация по интервенционална 
(високоспециализирана) горна и долна гастро-
интестинална ендоскопия с умерена сложност 
при наличие на посочените основна ендоскопска 
апаратура и задължителните допълнителни усло-
вия, както и наличие на ендоскопска апаратура 
за конкретни високоспециализирани ендоскоп-
ски диагностични и терапевтични процедури с 
умерена сложност;

3.5.1.6. интервенционална (високоспециали-
зирана) горна и долна терапевтична и диагнос-
тична гастроинтестинална ендоскопия с голяма 
сложност; процедурите се практикуват от лекар с 
приз ната специалност по гастроентерология и/или 
вътрешни болести с допълнителна квалификация 
по интервенционална (високоспециализирана) 
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия; 

3.5.1.7. ЕРХПГ и свързани с нея интервенци-
онални (високоспециализирани) диагностични 
и терапевтични процедури на papilla Vateri/
сфинктер Одди, жлъчните пътища и панкреаса;

3.5.1.8. извършване на перкутанна чернодроб-
на биопсия;

3.5.1.9. извършване на диагностична и/или 
терапевтична парацентеза;

3.5.1.10. определяне и провеждане на специали-
зирана биологична терапия при възпалителните 
чревни заболявания;

3.5.1.11. стартиране на специализирана анти-
вирусна терапия при хронични вирусни хепатити;

3.5.1.12. определяне, насочване, подготовка и 
проследяване на пациенти за и след чернодроб-
на трансплантация (изисква се допълнителна 
квалификация);

3.5.1.13. лечение на вече диагностицирани 
заболявания, при които терапевтичният подход 
и схема на лечение са уточнени и стартирани;

3.5.1.14. симптоматично лечение при хронично 
прогресиращи и терминални неонкологични и 
онкологични заболявания в сферата на гастро-
ентерологията, хепатологията, заболяванията 
на жлъчната система, панкреаса, перитонеума 
и ретроперитонеума;

3.5.1.15. извършване на междуболнични кон-
султации в сферата на гастроентерологията;

3.5.1.16. провеждане на обучение и допъл-
нителни квалификации в сферата на гастро-
ентерологията съобразно нормативните актове.
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3.5.2. Диагностика и стадиране на онкологични 
заболявания в гастроентерологията (с локализа-
ция в хранопровод, стомах, тънки черва, дебело 
черво, анален канал, черен дроб, панкреас, жлъчна 
система, перитонеум, ретроперитонеум и др.).

3.6. Минимален обем дейност – минимум 
380 преминали пациенти на 10 болнични легла 
годишно или над 75 % използваемост на легло-
вия фонд.

3.7. Дейностите по т. 3.5 могат да бъдат извърш-
вани и в болнични структури по медицинската 
специалност „Вътрешни болести“ от III ниво 
на компетентност в случай, че тези структури 
отговарят на всички изисквания на настоящия 
медицински стандарт за структура по гастроен-
терология от III ниво на компетентност.

И. Човешки ресурси в клиника/отделение 
по гастроентерология в лечебно заведение за 
болнична медицинска помощ.

1. Началникът на клиника/отделение по гас-
троентерология е лекар с призната специалност 
по гастроентерология. Началникът на клиника 
следва да е и хабилитирано лице.

2. В клиника/отделение по гастроентерология 
работят лекари с придобита специалност по гас-
троентерология, друга медицинска специалност 
(вътрешни болести), лекари в процес на специ-
ализация и лекари без придобита специалност.

3. Броят на лекарите със специалност не 
може да е по-малък от 50 % от общия брой на 
работещите лекари.

4. Лекарите, извършващи високоспециализира-
на дейност в отделения/клиники по гастроенте-
рология, трябва да са придобили професионална 
квалификация за извършването им.

5. Специалисти по здравни грижи в клиники/
отделения по гастроентерология:

5.1. Старшата медицинска сестра е с образо-
вателно-квалификационна степен „бакалавър“ 
или „магистър“ по специалността „Управление 
на здравните грижи“:

5.1.1. Старшата медицинска сестра провеж-
да дейности по: организиране, ръководство 
и контрол на здравните грижи в клиниката/
отделението; назначаване, обучение и развитие 
на сестринския и помощния персонал; изпис-
ване, получаване и контрол на изразходването 
на медикаменти и консумативи; изработване 
на работни графици и контрол за спазването; 
контрол на хигиенното състояние на клиниката/
отделението; контрол за спазване на правилника 
за вътрешния ред на клиниката/отделението; кон-
трол за спазване на правилата за професионална 
етика, промоция, превенция и профилактика на 
гастроентерологични заболявания; обучение на 
медицински сестри, студенти, пациенти и техните 
семейства и помощен персонал; разработване 
на проекти и научни изследвания в областта на 
здравните грижи.

5.2. Броят на медицинските сестри се опре-
деля от обема и интензивността на здравните 
грижи, които се извършват в отделението или 
клиниката, като съотношението между лекари и 
медицински сестри не трябва да е по-малко от 
1:2. При определяне на броя на медицинските 
сестри може да се прилага Методиката за из-
числяване на необходим персонал (медицински 

сестри), препоръчана от Международния съвет 
на медицинските сестри.

5.2.1. Медицинските сестри в клиника/отделе-
ние по гастроентерология извършват асистиране 
на лекаря специалист по гастроентерология при 
прилагане на основните методи на диагностика 
в гастроентерологията, посочени в буква „Г“, и 
основните методи на лечение в гастроентероло-
гията, посочени в буква „Д“.

К. Контрол на качеството на дейността.
Eжегодно Българското дружество по гастро-

ентерология, ендоскопия и абдоминална ехогра-
фия актуализира консенсусите на болестните 
единици, задължителни за всички медицински 
специалисти, практикуващи гастроентерология. 
5948

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ОХРАНА

ИНСТРУКЦИЯ № ИН2 
от 13 юни 2018 г.

за информационния обмен и взаимодейст
вието между Авиоотряд 28 и Националната 
служба за охрана във връзка с подготовката, 
организацията и изпълнението на полети със 

специално предназначение

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се урежда взаи-
модействието между Авиоотряд 28 и Нацио-
налната служба за охрана (НСО) с цел обез-
печаването на безопасността и сигурността на 
полетите със специално предназначение (ПСП).

Чл. 2. Полети със специално предназначе-
ние са полетите за превоз и обслужване на:

1. президента на Република България;
2. председателя на Народното събрание на 

Република България;
3. министър-председателя на Република 

България;
4. вицепрезидента на Република България;
5. чуждестранни и държавни ръководители, 

съответни по ранг на органите по т. 1 – 4;
6. лица, включени в състава на делегацията, 

придружаващите ги екипи, охрана и техните 
багажи – в случаите по т. 1 – 4.

Г л а в а  в т о р а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДГО-
ТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛЕ -
ТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 3. (1) Полети със специално предназ-
начение се осъществяват след писмена заявка 
от съответната администрация – заявител на 
полета, до Авиоотряд 28.
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(2) Едновременно с изпращането до Авиоот-
ряд 28 копие от заявката по ал. 1 се изпраща 
от администрацията – заявител на полета, и 
до Националната служба за охрана.

(3) По изключение, когато се изисква 
подготовка на ПСП в кратки срокове, звено 
„Дежурен център“ на Авиоотряд 28 информира 
незабавно звено „Дежурен център“ на НСО 
по телефон за заявени ПСП по чл. 64б, ал. 2, 
т. 1 – 3 и т. 5 – 6 от Закона за гражданското 
въздухоплаване (ЗГВ) и за промени по тях с 
цел своевременно включване на служители 
от НСО в подготовката на ПСП.

Чл. 4. (1) Звено „Оперативен център“ на 
Авиоотряд 28 и звено „Дежурен център“ на 
НСО/служител от НСО своевременно обме-
нят информация по служебните средства за 
комуникация относно подготовката и изпъл-
нението на ПСП.

(2) Звено „Дежурен център“ на Авиоотряд 
28 и звено „Дежурен център“ на НСО своевре-
менно обменят информация по служебните 
средства за комуникация относно изпълне-
нието на ПСП.

Чл. 5. В период от три астрономически часа 
преди часà за изпълнение на полета достъп до 
въздухоплавателното средство (ВС), с което 
се изпълнява ПСП, имат само:

1. екипажът, изпълняващ полета;
2. служителите на Авиоотряд 28, които 

пряко отговарят за подготовката на полета;
3. ръководителите на лицата от Авиоотряд 28  

по т. 1 и 2; 
4. служителите от НСО.
Чл. 6. Всички лица, ангажирани с подго-

товката на ВС за изпълнение на ПСП, носят 
на видно място валидна идентификационна 
карта за член на екипажа или валиден про-
пуск за лице с достъп до зоните за сигур-
ност с ограничен достъп. При необходимост 
служителите на НСО се легитимират и със 
служебните си карти.

Чл. 7. Лица, осигуряващи свързано с подго-
товката на ПСП обслужване (наземен летищен 
персонал, служители на оператори по наземно 
обслужване, персонал на авиационните опе-
ратори и др.), извършват своята дейност във 
връзка с полета само под контрола на слу-
жители от Авиоотряд 28 и/или служители от 
НСО в зависимост от етапа на подготовката. 

Чл. 8. (1) Преди всяка летателна задача 
старши служител от НСО съвместно с екипажа 
от Авиоотряд 28 уточняват разположението на 
местата на борда на ВС на охраняваното/ите 
от НСО лице/а, на служителите от НСО и на 
служителите от Авиоотряд 28 и/или лицата, 
ангажирани от Авиоотряд 28 за изпълнение 
на летателната задача. 

(2) Местата на борда на ВС извън опре-
делените по реда на ал. 1 се предоставят на 
съответната администрация – заявител на 
ПСП, за определяне на местата на лица, които 
не са посочени в ал. 1.

Чл. 9. (1) За всеки конкретен полет се про-
вежда предварителна подготовка с участието 
на целия състав на екипажа, включително 
техническия състав.

(2) По време на предварителната подготовка 
по ал. 1 под ръководството на командира на 
ВС се уточняват всички аспекти на летател-
ната задача.

(3) Ако при пътуването се очакват специ-
фики или особености, свързани с компетент-
ността на НСО, в предварителната подготовка 
участва и служител на НСО.

Чл. 10. Ако се налага използване на ре-
зервно ВС, звено „Дежурен център“ на Авио-
отряд 28 незабавно уведомява звено „Дежурен 
център“ на НСО.

Чл. 11. Преди ПСП служител от НСО и ин-
женерно-техническият състав на Авио отряд 28  
извършват дезинфекционно-профилактична 
обработка на ВС.

Чл. 12. По време на изпълнение на ПСП 
не се допуска извършването на обучения на 
пилотите.

Чл. 13. (1) Полетите със специално пред-
назначение се изпълняват с ВС, които са 
собственост на Авиоотряд 28.

(2) Допуска се изпълнение на полети със 
специално предназначение с ВС, наети от Авио-
отряд 28 на „мокър лизинг“ съгласно чл. 64б, 
ал. 3 от ЗГВ. В тези случаи подготовката и 
изпълнението на ПСП се извършват съгласно 
изискванията на настоящата инструкция, а 
при изпълнението на полета на борда на тези 
ВС присъства/т служител/и на Авиоотряд 28 
с подходяща компетентност.

(3) Членовете на екипажите: пилоти, ка-
бинен състав и технически лица, които не са 
служители на Авиоотряд 28, а са служители на 
други авиационни оператори, могат да участват 
в изпълнението на ПСП след съгласуване с 
НСО на достъпа им до охранявания от НСО 
район на Авиоотряд 28 и до въздухоплавател-
ните му средства. 

(4) Съгласуването по ал. 3 се осъществя-
ва, като генералният директор на Авиоотряд 
28 изпраща писмо до началника на НСО. С 
писмен отговор до генералния директор на 
Авиоотряд 28 началникът на НСО изразява 
съгласие или несъгласие съответните лица да 
участват в изпълнението на ПСП.

(5) При спешни случаи съгласуването по 
ал. 3 може да се извърши и устно по телефон, 
след което се документира по реда на ал. 4.

Чл. 14. (1) Когато с въздухоплавателното 
средство, с което ще се извършва ПСП, не е 
изпълняван полет повече от 120 астрономи-
чески часа преди изпълнението на ПСП, се 
изпълнява контролен полет. 

(2) На контролния полет присъства слу-
жител от НСО.

(3) Когато с ВС е/са изпълняван/и полет/и 
до 120 астрономически часа преди часà и 
датата на ПСП, последният полет се счита 
за контролен полет по отношение на ПСП.
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(4) След контролен полет по ал. 1 или ал. 3 
за него се съставя акт за проверка на работа-
та на двигателите, системите, оборудването 
и годността на ВС за изпълнение на ПСП. 
Актът се изготвя от членовете на екипажа и 
инженерно-техническия състав и се утвърж-
дава от генералния директор на Авиоотряд 28  
или оправомощен от него служител.

(5) Оригиналът на акта по ал. 4 се съх-
ранява в Авиоотряд 28, а копие от акта се 
предава на служител от НСО.

Чл. 15. Командирът на ВС, старшият слу-
жител от НСО и компетентният служител от 
протокола на администрацията – заявител 
на ПСП, уточняват взаимодействието между 
екипажа, служителите от НСО и протокола 
на администрацията – заявител на ПСП, във 
връзка с програмата на посещението. 

Чл. 16. При възникване на непредвидени 
обстоятелства, които водят до промени в пред-
варителната организация на полета (промени 
в метеорологичните условия, времетраене 
на полета, полет в светлата/тъмната част на 
денонощието и др.), командирът на ВС уве-
домява старшия служител от НСО за часà за 
излитане и/или кацане на ВС.

Чл. 17. (1) Авиоотряд 28 поддържа на 
разположение екипаж, обслужващ състав и 
въздухоплавателно средство за изпълнение 
на ПСП.

(2) При наличие на спешни непланирани 
ПСП екипажът и служителите на Авиоотряд 28,  
които ще участват в подготовката и изпъл-
нението на летателната задача, са длъжни да 
приведат ВС в готовност за полет в рамките на 
два часa от уведомяването им от съответната 
администрация – заявител на полета.

(3) Началото на изпълнение на ПСП по 
ал. 2 с направление извън територията на 
страната се определя и от получаването на 
необходимите разрешения за изпълнение на 
полета.

Чл. 18. Извън територията на Република 
България командирът на ВС трябва да има 
постоянно осигурена възможност за контакт 
по служебните средства за комуникация 
с компетентен служител от протокола на 
администрацията – заявител на ПСП, и със 
старши служител от НСО с оглед изпълнение 
на летателната задача в различно от предви-
деното в програмата на посещението време.

Чл. 19. По всички въпроси, касаещи си-
гурността, които не са от компетентността 
на екипажа на ВС, членовете на екипажа са 
длъжни да търсят съдействие от служителите 
от НСО.

Чл. 20. (1) Контролът по натоварването на 
багаж на ВС се осъществява от служител/и 
на НСО и екипажа на ВС.

(2) На междинни летища багажът на път-
ниците се натоварва/разтоварва под контрола 
на служител/и на НСО. 

(3) Съставът на екипажа отговаря за пра-
вилното разпределение и укрепване на багажа 
и товара на ВС.

(4) При провеждане на полет, който не е 
от летище София, и при невъзможност да 
присъства служител от НСО след съгласуване 
със старши служител от НСО членовете на 
екипажа на ВС могат да контролират нато-
варване и/или разтоварване на багажа.

Чл. 21. (1) Личният багаж, собственост на 
членовете на екипажа на ВС, трябва да е обоз-
начен с етикет, на който ясно да са написани 
името и фамилията на притежателя на багажа.

(2) Багажът по ал. 1 преминава проверка за 
сигурност и се отделя от багажа на пътниците.

(3) Екипажът на ВС няма право да придру-
жава друг багаж освен собствения си.

Чл. 22. Ако се налага превоз на багаж за 
и от дипломатическо представителство на 
Република България в чужбина, е необходимо 
Авиоотряд 28 и НСО да бъдат писмено уве-
домени от съответните министерства и/или 
други държавни институции. В тези случаи 
служител/и от НСО контролира/т проверката 
и натоварването на багажа на борда на ВС.

Чл. 23. При ПСП служителите от НСО 
могат да носят служебно оръжие. Обслуж-
ването на ПСП се извършва при условията 
на временна демаркирана зона съгласно 
изискванията на Националната програма за 
сигурност в гражданското въздухоплаване.

Чл. 24. На борда на ВС, с които се изпъл-
няват ПСП, не се превозват опасни товари.

Чл. 25. Храната и напитките за полета, ко-
ито се доставят на борда на ВС преди полета, 
се приемат от служители на Авиоотряд 28  
и се проверяват от служител/и от НСО на 
територията на Република България.

Чл. 26. (1) От запуска на двигателите в 
началния пункт на полета до спирането им 
в крайния пункт на полета за авиационната 
сигурност и безопасност отговаря команди-
рът на ВС.

(2) В процеса на полета командирът на 
ВС взема окончателните решения, свързани 
с авиационната сигурност и безопасност.

(3) В случай на извънредна ситуация при 
изпълнение на ПСП, налагаща промяна 
в летателния план или други извънредни 
действия, командирът на ВС първо уведомява 
най-старшия служител от НСО и след това 
охраняваното от НСО лице за решението си, 
а при възможност предлага на охраняваното 
лице алтернативни решения и право на избор.

Чл. 27. Лица, извършващи обслужващи дей-
ности за нуждите на Авиоотряд 28 (доставка 
на стоки, ремонтни работи и др.) със или без 
моторни превозни средства, се допускат до 
охранявания от НСО район на Авиоотряд 28 
и до въздухоплавателните му средства след 
съгласуване на достъпа с НСО по реда на 
чл. 13, ал. 3 – 5. 



СТР.  62  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 54

Чл. 28. (1) Авиоотряд 28 отговаря за поле-
тите, изпълнявани за нуждите на министерства 
и ведомства, извън кръга на ПСП по чл. 64б, 
ал. 2 от ЗГВ.

(2) При полет по ал. 1 звено „Оперативен 
център“ на Авиоотряд 28 информира звено 
„Дежурен център“ на НСО/служител от НСО 
за периода на заетост на съответното ВС.

Г л а в а  т р е т а

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ НА ПСП С ВЕРТОЛЕТ 

Раздел I
Общи мерки при изпълнение на ПСП с вер

толет

Чл. 29. (1) В състава на екипажа се включва 
техническо лице от Авиоотряд 28, а в случай 
на невъзможност същото да пътува на борда 
на вертолета служителят с техническа ком-
петентност се изпраща с наземен транспорт.

(2) При полети с продължителност, по-
малка от 45 минути, за които не се налага 
допълнително зареждане с гориво, не е за-
дължително включването на техническо лице 
в състава на екипажа или изпращането на 
техническо лице с наземен транспорт.

Чл. 30. Командирът на вертолета и старши-
ят/ите служител/и от НСО поддържат контакт 
по време на изпълнението на летателната 
задача за обмен на информация за промени 
в елементите на полетния план.

Раздел II
Мерки при изпълнение на ПСП с вертолет от 
и до площадки, които са извън действащи на 
територията на Република България военни 
летища и летища за обществено ползване

Чл. 31. При кацането и излитането на 
вертолета от и до площадки, които са из-
вън действащи военни летища и летища 
за обществено ползване на територията на 
Република България, служителите от НСО 
във взаимодействие с териториалните звена 
на Министерството на вътрешните работи 
и Министерството на здравеопазването при 
необходимост обезпечават аварийно-спаси-
телното, противопожарното и медицинското 
осигуряване на полетите.

Чл. 32. (1) Охраната на вертолета по време 
на престоя му на площадка се организира и 
контролира от НСО.

(2) Когато се налага продължителен прес-
той на вертолет на територията на Република 
България извън действащи военни летища и 
летища за обществено ползване, служители 
на Авиоотряд 28 подготвят вертолета, като 
го запечатват в присъствието на служител от 
НСО и го предават на служител/и на НСО.

Чл. 33. При изпълняване на ПСП до и от 
площадка извън действащите военни летища и 
летища за обществено ползване на територията 
на Република България, обстоятелствата от 

значение за подготовка и изпълнение на полета 
се съгласуват между служител на Авиоотряд 28  
и старши служител от НСО.

Чл. 34. При изпълняване на ПСП до и от 
площадка извън действащите военни летища 
и летища за обществено ползване на терито-
рията на Република България и невъзможност 
да се получи информация за състоянието на 
площадката след съгласуване със служител 
от НСО по предложение на командира на ВС 
се командироват с наземен транспорт ком-
петентни служители от Авиоотряд 28 и НСО 
или се изпълнява полет до площадката с цел 
оценка на възможността за изпълнение на 
ПСП до нея и евентуално проучване и изби-
ране на друга площадка в района, определен 
за кацане/излитане. 

Чл. 35. Избирането на площадка за каца-
не/излитане задължително се съгласува със 
служител от НСО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Комуникацията с технически средства 

между служителите на НСО и служителите 
на Авиоотряд 28 се извършва по служебните 
средства за комуникация. 

§ 2. Периодично Авиоотряд 28 и НСО ор-
ганизират съвместно обучение за служителите 
си по въпроси, отнасящи се до взаимодейст-
вието между двете страни.

§ 3. По смисъла на тази инструкция:
1. „Служител от НСО“ или „служител на 

НСО“ е служител от НСО, който съгласно 
длъжностната си характеристика и/или в 
изпълнение на заповедите на началниците 
си осъществява функции и задачи, свързани 
с предвидените в тази инструкция дейности.

2. „Старши служител от НСО“ може да бъде:
а) началникът на НСО;
б) заместник-началник на НСО;
в) ръководител на структурно звено в НСО;
г) служител от НСО с определена в заповед 

ръководна функция. 
3. „Опасни товари“ са предмети и/или ве-

щества, които при превоз по въздуха могат да 
застрашат здравето, безопасността и собстве-
ността (Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен 
превоз на опасни товари по въздуха).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 4. Тази инструкция се издава на осно-

вание чл. 14, ал. 3 от Устройствения правил-
ник на Авиоотряд 28 (приет с ПМС № 84 от 
10.04.2014 г., обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. 
и доп., бр. 42 от 2016 г.).

Министър на транспорта,  
информационните технологии  

и съобщенията:  
Ивайло Московски

Началник на Националната  
служба за охрана: 

Данчо Дяков
6274
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 481 
от 6 юни 2018 г.

за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Водажия“, 
разположена в землището на с. Здравец, община 

Аврен, област Варна
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с  

чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от 
Закона за подземните богатства и протоколно ре-
шение по т. 15 от протокол № 19 от заседанието на 
Министерския съвет на 9 май 2018 г. разрешавам 
на „Ескана“ – АД, Варна – титуляр на разреше-
нието, дружество, вписано в търговския регистър 
на Агенцията по вписванията, ЕИК 103044056, 
със седалище и адрес на управление – гр. Варна, 
район „Приморски“, ул. Арх. Петко Момилов 
№ 26, да извърши за своя сметка проучване на 
строителни материали – подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, 
в площ „Водажия“, разположена в землището 
на с. Здравец, община Аврен, област Варна, при 
следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,248 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания са 
определени в работна програма, неразделна част 
от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър:  
Т. Петкова

Приложение 
към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Водажия“
Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)
1. 4674140 9627300
2. 4674130 9627655
3. 4673520 9627640
4. 4673520 9627190

6419

РАЗРЕШЕНИЕ № 482 
от 15 юни 2018 г.

за проучване на скалнооблицовъчни матери
али – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 
от Закона за подземните богатства, в площ 
„Големия връх“, разположена в землищата на 
с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мез

дра, област Враца
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, 
чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и 
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби 
към Закона за изменение на Закона за забрана на 
химическото оръжие и за контрол на токсичните 
химически вещества и техните прекурсори (ДВ, 
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 23 от 
протокол № 13 от заседанието на Министерския 
съвет на 28 март 2018 г. разрешавам на „Йотов 
Стоун“ – ЕООД, титуляр на разрешението, 
дружество, вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията, ЕИК 106509076, със 
седалище и адрес на управление – гр. Мездра 
3100, област Враца, ул. Раковска № 8, да извърши 
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни 
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ 
„Големия връх“, разположена в землищата на 
с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мез-
дра, област Враца, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,115 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания са 
определени в работна програма, неразделна част 
от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър:  
Т. Петкова

Приложение 
към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Големия връх“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4698125.0 8537750.0

2. 4698125.0 8537800.0

3. 4697942.5 8537800.0

4. 4697956.0 8538321.0

5. 4697886.0 8538324.0
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в) детска рингова инвалидна количка;
г) детска инвалидна количка.
14. Комбиниран стол за тоалет и баня.
15. Специализирани помощни средства и 

принадлежности:
а) антидекубитална възглавница и/или дюшек;
б) масички за инвалидни колички, щипки за 

захапване на предмети от разстояние, стеснители 
за инвалидни колички.

16. Вертикализатор от седнало в изправено 
положение за деца с увреждания. 

Точки 13(в), 13(г) и 16 от настоящата заповед 
влизат в сила след изменения и допълнения в 
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника 
за прилагане на Закона за интеграция на хората 
с увреждания относно медицинските условия, 
експлоатационните срокове и необходимите 
медицински документи за помощните средства, 
приспособления, съоръжения и медицински 
изделия, за които лицата с увреждания ползват 
целева помощ.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-329  
от 4.04.2008 г. на министъра на труда и со циалната 
политика, съгласувана с министъра на здраве-
опазването.

Министър: 
Б. Петков

6283

ЗАПОВЕД № РД01355 
от 4 май 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията във връзка с чл. 35г, ал. 1, т. 2 от 
Закона за интеграция на хората с увреждания и 
Постановление № 60 от 23.04.2018 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за интеграция на хората с увреждания, 
приет с Постановление № 343 на Министерския 
съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 36 от 2018 г.), нареждам:

В Заповед № РД-01-189 от 9.03.2018 г., с която 
е утвърден Списък на медицинските изделия, 
предназначени за хората с увреждания, думите 
„Точки 13(в), 13(г) и 16 от настоящата заповед 
влизат в сила след изменения и допълнения в 
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника 
за прилагане на Закона за интеграция на хората 
с увреждания относно медицинските условия, 
експлоатационните срокове и необходимите 
медицински документи за помощните средства, 
приспособления, съоръжения и медицински 
изделия, за които лицата с увреждания ползват 
целева помощ.“ се заменят с „Точка 13, буква „в“, 
т. 13, буква „г“ и т. 16 от заповедта влизат в сила 
от 1.07.2018 г.“. 

Министър: 
Б. Петков

6284

ЗАПОВЕД № РД01508 
от 19 юни 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията във връзка с чл. 44, ал. 3 от Закона 
за интеграция на хората с увреждания и чл. 40, 
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

№ X (m) Y (m)

6. 4697957.0 8538612.0

7. 4697815.0 8538590.0

8. 4697815.0 8537750.0
6420

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД01189 
от 9 март 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията във връзка с чл. 35г, ал. 1, т. 2 
от Закона за интеграция на хората с увреждания 
утвърждавам Списък на медицинските изделия, 
предназначени за хората с увреждания, както 
следва:

1. Протези за долни и горни крайници, вклю-
чително с електронно устройство.

2. Ортези и ортопедични апарати, изработени 
по индивидуална мярка.

3. Ортопедични обувки и приспособления за 
корекция:

а) ортопедични обувки и/или апаратобувки 
по индивидуална мярка;

б) индивидуални коригиращи приспособления 
и стелки.

4. Принадлежности за ползване на протези:
а) протезни рула;
б) протезни чорапи;
в) протективни чорапи;
г) козметични ръкавици;
д) обувки за протези.
5. Слухови апарати с индивидуална отливка 

към тях:
а) цифрови слухови апарати;
б) джобни слухови апарати по костен и въз-

душен път;
в) очила по костен път;
г) очила по костен път за едностранно или 

двустранно слухопротезиране;
д) програмируеми цифрови слухови апарати за 

едностранно или двустранно слухопротезиране;
е) програмируеми цифрови слухови апарати.
6. Говорен апарат.
7. Заместващи и козметични средства:
а) очни протези;
б) гръдна епитеза;
в) протези за нос и уши.
8. Перука.
9. Очила:
а) обикновени или тъмни;
б) бинокулярни, бифокални, специални оп-

тични средства (телескопични, лупи, екран и 
бинокловидни).

10. Говорещ термометър за телесна темпе-
ратура.

11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки.
12. Бели и сензорни бастуни за слепи лица.
13. Инвалидни колички:
а) рингови, с чужда помощ, с едностранно 

задвижване, с регулиращ се гръб и др.;
б) акумулаторни колички;
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интеграция на хората с увреждания определям 
пределни размери (лимити) на помощите за изра-
ботване, покупка или ремонт на помощни сред-
ства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания, както следва:

1. Протези за долни/горни крайници, вклю-
чително с електронно устройство, изработени 
по поръчка:

№  
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

1.1. Протеза за дълги чукани 
кожена със „Сач“ стъпало

Брой 421,00

1.2. Протеза за дълги чукани 
кожена със стъпало с дви-
жение

Брой 425,00

1.3. Протеза пластмасова-кап-
сулна със „Сач“ стъпало

Брой 355,00

1.4. Протеза пластмасова кап-
сулна със стъпало с дви-
жение

Брой 358,00

1.5. Протеза подколянна със 
„Сач“ стъпало

Брой 390,00

1.6. Протеза пластмасова под-
колянна със стъпало с дви-
жение

Брой 392,00

1.7. Протеза пластмасова под-
колянна с бедрена маншета 
със „Сач“ стъпало

Брой 586,00

1.8.  Протеза пластмасова под-
колянна с бедрена маншета 
със стъпало с движение

Брой 589,00

1.9. Протеза дървена подколян-
на ламинирана с бедрена 
маншета със „Сач“стъпало

Брой 706,00

1.10. Протеза дървена подко-
лянна ламинирана с бедре-
на маншета със стъпало с 
движение

Брой 719,00

1.11. Протеза дървена подко-
лянна със седалищна опо-
ра – ламинирана със „Сач“ 
стъпало

Брой 728,00

1.12. Протеза дървена подко-
лянна със седалищна опо-
ра – ламинирана със стъ-
пало с движение

Брой 732,00

1.13. Протеза кожена подколян-
на с бедрена маншета със 
„Сач“ стъпало

Брой 481,00

1.14. Протеза кожена подколян-
на с бедрена маншета със 
стъпало с движение

Брой 484,00

1.15. Протеза кожена подколян-
на със седалищна опора със 
„Сач“ стъпало

Брой 479,00

1.16. Протеза кожена подколян-
на със седалищна опора със 
стъпало с движение

Брой 481,00

1.17. Протеза кожена подколян-
на с метална щекла със 
стъпало с движение

Брой 463,00

№  
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.
1.18. Протеза подколянна за 

вродена аномалия тръб-
но-скелетна със стъпало с 
движение

Брой 418,00

1.19. Протеза подколянна за 
вродена аномалия тръб-
но-скелетна със стъпало с 
движение

Брой 420,00

1.20. Протеза дървена бедрена ла-
минирана със „Сач“ стъпало

Брой 1094,00

1.21. Протеза дървена бедрена 
ламинирана със стъпало с 
движение

Брой 1098,00

1.22. Протеза тръбно-скелетна 
дървена приемна гилза със 
„Сач“ стъпало – ламини-
рана

Брой 808,00

1.23. Протеза тръбно-скелетна 
дървена приемна гилза със 
стъпало с движение

Брой 811,00

1.24. Протеза тръбно-скелетна с 
пластмасова приемна гилза 
със „Сач“ стъпалo

Брой 707,00

1.25. Протеза тръбно-скелетна с 
пластмасова приемна гилза 
със стъпало с движение

Брой 710,00

1.26. Протеза при дезартикула-
ция на тазобедрената става 
със „Сач“ стъпало

Брой 916,00

1.27. Протеза при дезартикула-
ция на тазобедрената става 
със стъпало с движение

Брой 918,00

1.28. Протеза за вродена ано-
малия – тръбно-скелетна 
със седалищна опора и със 
„Сач“ стъпало

Брой 678,00

1.29. Протеза за вродена ано-
малия – тръбно-скелетна 
със седалищна опора и със 
стъпало с движение

Брой 682,00

1.30. Протеза за горен крайник 
предлакътна козметична

Брой 503,00

1.31. Протеза за горен крайник 
надлакътна козметична

Брой 530,00

Модулни протези:

1.32. Подколянна модулна про-
теза

Брой 1680,00

1.33. Бедрена модулна протеза с 
коляно с ключ  и стъпало 
с движение

Брой 3280,00

1.34. Бедрена модулна протеза 
с коляно с движение и 
динамично стъпало

Брой 3580,00

1.35. Модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 1620,00

1.36. Модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 2260,00
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2. Ортези и ортопедични апарати, изработени 
по поръчка:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

2.1. Ортеза за долен крайник 
подколянна скелетна към 
ортопедични обувки

Брой  118,00

2.2. Ортеза долен крайник 
подколянна скелетна към 
сандал

Брой 266,00

2.3. Ортеза корекционна за 
„0“Байне

Брой 137,00

2.4. Ортеза корекционна за „X“ 
Байне

Брой 137,00

2.5. Ортеза подколянна кожена 
с шнуровка към ортопедич-
ни обувки

Брой 324,00

2.6. Ортеза за подколянна коже-
на с шнуровка към сандал

Брой 473,00

2.7. Ортеза надколянна кожена 
със седалищна опора с ключ 
в колянната става към ор-
топедични обувки

Брой 403,00

2.8. Ортеза надколянна коже-
на със седалищна опора 
с ключ в колянната става 
към сандал

Брой 618,00

2.9. Ортеза скелетна надколян-
на със седалищна опора в 
колянната става към орто-
педични обувки

Брой 338,00

2.10. Ортеза скелетна надколян-
на със седалищна опора в 
колянната става към сандал

Брой 487,00

2.11. Шина на Томас към орто-
педични обувки

Брой 151,00

2.12. Ортеза за колянна ста-
ва – пластмасова без дви-
жение

Брой 92,00

2.13. Ортеза за колянна ста-
ва – пластмасова с дви-
жение

Брой 136,00

2.14. Ортеза за колянна и тазо-
бедрена става към ортопе-
дична обувка – кожена

Брой 551,00

2.15. Ортеза за колянна и та-
зобедрена става към сан-
дал – кожена

Брой 700,00
 

2.16. Ортеза за горен крайник – 
кожена

Брой 184,00

2.17. Ортеза за горен крайник – 
пластмасова

Брой 56,00

2.18. Тутор за тазобедрена става – 
кожен

Брой 331,00

2.19. Тутор за тазобедрена и ко-
лянна става – кожен

Брой 366,00

2.20. Тутор за колянна става с 
две шини – кожен

Брой 298,00

2.21. Тутор за колянна става с 
една шина – кожен

Чифт 487,00

2.22. Тутор за глезенна става –  
кожен

Брой 196,00

3. Ортопедични обувки и приспособления за 
корекция, изработени по поръчка:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

3.1. Ортопедични обувки до 
№ 16 с микропореста гума 
до 5 см тапа

Чифт 104,00

3.2. Ортопедични обувки до 
№ 16 с микропореста гума 
над 5 см тапа

Чифт 116,00

3.3. Ортопедични обувки от 
№ 17 до № 24 с микропо-
реста гума до 5 см тапа

Чифт 136,00

3.4. Ортопедични обувки от 
№ 17 до № 24 с микропо-
реста гума над 5 см тапа

Чифт 162,00

3.5. Ортопедични обувки към 
шина на Томас

Чифт 176,00

3.6. Ортопедични обувки от 
№ 25 с микропореста гума 
до 5 см тапа

Чифт 190,00

3.7. Ортопедични обувки от 
№ 25 с микропореста гума 
над 5 см тапа

Чифт 209,00

3.8. Ортопедични обувки с кор-
ково легло с продължение

Чифт 238,00

3.9. Ортопедични обувки тип 
„Налъм“ с микропореста 
гума

Чифт 275,00

3.10. Ортопедични обувки за 
диабетно стъпало

Чифт 223,00

3.11. Апарат обувка (вътрешна 
обувка)

Брой 170,00

3.12. Индивидуални коригиращи 
приспособления и стелки

Чифт 49,00

4. Ремонти по т. 1, 2 и 3:

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.1. Смяна на токове Чифт 12,00
4.2. Смяна на ходила Чифт 17,00

4.3. Смяна на колан за кожена 
протеза

Чифт 18,00

4.4. Смяна на ластик за ко-
ляното

Брой 17,00

4.5. Смяна на презрамка за 
надколянна протеза

Брой 19,00

4.6. Тапициране на горна гилза 
за подколянна протеза

Брой 32,00

4.7. Демонтиране и смяна на 
ЗИЦ

Брой 10,00

4.8. Демонтиране и смяна на 
горна гилза на подколянна 
протеза

Брой 110,00

4.9. Демонтиране и смяна на 
долна гилза на подколянна 
протеза

Брой 107,00

4.10. Демонтиране и смяна на 
горна шина на подколянна 
протеза

Брой 37,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.11. Демонтиране и смяна на 
долна шина на подколянна 
протеза

Брой 48,00

4.12. Коригиране на подколянна 
дървена протеза с корк

Брой 11,00

4.13. Коригиране на бедрена дър-
вена гилза с корк

Брой 16,00

4.14. Демонтиране и смяна на 
щекла

Брой 36,00

4.15. Демонтиране и смяна на 
глезен малък с ос

Брой 40,00

4.16. Демонтаж и смяна на ос 
с гайка

Брой 11,00

4.17. Демонтаж и смяна на стъ-
пало с глезен и щекла – ко-
жена протеза

Брой 112,00

4.18. Демонтаж и смяна на гле-
зен двоен

Брой 23,00

4.19. Демонтаж и смяна на витло Брой 5,00

4.20. Демонтаж и смяна на лагер Брой 10,00

4.21. Демонтаж и смяна на обръч Брой 7,00

4.22. Демонтаж и смяна на ключ 
на надколянна кожена про-
теза

Брой  5,00

4.23. Демонтаж и смяна на гуми Брой 4,00

4.24. Демонтаж и смяна на табан Брой 11,00

4.25. Изолация на ортопедични 
подложки

Брой 2,00

4.26. Скъсяване на кожена про-
теза

Брой 16,00

4.27. Удължаване на кожена 
протеза

Брой 47,00

4.28. Демонтаж за заварка на 
счупена шина, монтиране 
на същата

Брой 13,00

4.29. Занитване на шина Брой 8,00

4.30. Смяна на долна перонална 
шина

Брой 38,00

4.31. Закърпване на ЗИЦ Брой 6,00

4.32. Смяна на права каишка за 
подколянна пластмасова 
бедрена протеза

Брой 12,00

4.33. Смяна на каишка за подко-
лянна пластмасова бедрена 
протеза

Брой 22,00

4.34. Смяна на ключ на надко-
лянна протеза

Брой 11,00

4.35. Смяна на козметична ръ-
кавица

Брой 28,00

4.36. Смяна на протезен чорап 
на тръбно-скелетна протеза

Брой 2,00

4.37. Смяна на коленен модул Брой 305,00

4.38. Обличане на стъпало Брой 10,00

4.39. Обличане на гилза на про-
теза

Брой 29,00

4.40. Обличане на щекла Брой 8,00

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.41. Смяна на длан на мишечна 
протеза

Брой 6,00

4.42. Смяна на шарнир на апарат 
„X“ и „О“ Байне

Брой 17,00

4.43. Обшиване, облекло на 
протеза

Брой 17,00

4.44. Смяна на двуосов коленен 
шарнир 

Брой 54,00

4.45. Смяна на ключ на скелетна 
ортеза

Брой 11,00

4.46. Поправка на облекло при 
дезартикулация 

Брой 17,00

4.47. Обличане на сандал с кор-
кова подложка

Брой 14,00

4.48. Изкърпване на гилза Брой 7,00

4.49. Поправка на стъпало Брой 20,00

4.50. Смяна на облекло на под-
колянна протеза

Брой 40,00

4.51. Маскировка на протеза Брой 7,00

4.52. Смяна на длан на предми-
шечна протеза

Брой 6,00

4.53. Тапициране на каишка за 
апарат 

Брой 8,00

4.54. Смяна на шина на апарат Брой 53,00

4.55. Смяна на токалък Брой 5,00

4.56. Смяна на каишка Брой 5,00

4.57. Смяна на предпазител на 
подколянна протеза

Брой 7,00

4.58. Смяна на предпазител на 
надколянна протеза

Брой 7,00

4.59. Смяна на предпазител на 
буфери

Брой 8,00

4.60. Поправка на облекло Брой 6,00

4.61. Смяна на облекло на над-
колянна протеза

Брой 55,00

4.62. Маскиране на ЗИЦ Брой 5,00

4.63. Смяна на стъпало „Сач“ Брой 79,00 

4.64. Смяна на немско стъпало 
„Сач“ с пръсти

Брой 182,00

4.65. Облепване на обръч Брой 5,00

4.66. Тапициране на кош-дезар-
тикулация пластмасов

Брой 26,00

4.67. Натегляне и тапициране 
на плаваща гилза

Брой 48,00

4.68. Тапициране на подколянна 
пластмасова протеза

Брой 34,00

4.69. Смяна на бедрена гилза 
дървена – ламинирана

Брой 428,00

4.70. Смяна на бедрена дървена 
гилза

Брой 376,00

4.71. Смяна на подколянна дър-
вена гилза и монтирани 
шини 

Брой 356,00

4.72. Смяна на стъпало с щекла 
и глезенно-дървена протеза

Брой  115,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.73. Смяна на копчена ПТБ 
протеза

Брой 8,00

4.74. Удължаване на щекла Брой 12,00

4.75. Удължаване на долна гилза Брой 17,00
4.76. Удължаване на горна гилза Брой 25,00
4.77. Скъсяване на долна гилза –  

дървена
Брой 12,00

4.78. Скъсяване на щекла Брой 8,00
4.79. Поправка на спукана гилза Брой 12,00

4.80. Стесняване на горна гилза 
на дървена протеза

Брой 12,00

4.81. Разширяване на горна гилза Брой 6,00

4.82. Стесняване на подколянна 
дървена гилза

Брой 12,00

4.83. Разширяване на подколян-
на дървена протеза

Брой 6,00

4.84. Смяна на шина на долна 
дървена гилза, подколянна 
протеза

Брой 36,00

4.85. Смяна на щекла на ПТБ 
протеза

Брой 30,00

4.86. Смяна на кош на дезарти-
кулация – пластмасов

Брой 348,00

4.87. Смяна на дунапрен на 
бедрена тръбно-скелетна 
протеза/ортеза

Брой 36,00

4.88. Поправка на кош на дезар-
тикулация

Брой 17,00

4.89. Смяна на ос в коляното Брой 11,00
4.90. Смяна на троханта кожена Брой 17,00
4.91. Смяна на троханта метална Брой 14,00
4.92. Боядисване на стъпало и 

щекла 
Брой 5,00

4.93. Изкърпване на дунапрен –  
голяма поправка 

Брой 14,00

4.94. Изкърпване на дунапрен –  
малка поправка 

Брой 8,00

4.95. Смяна на щекла на дървена 
протеза

Брой 29,00

4.96. Скъсяване на горна гилза Брой 13,00
4.97. Смяна на каишка на бед- 

рена протеза
Брой 6,00

4.98. Смяна на вентил на протеза Брой 7,00
4.99. Смяна на колан на протеза 

с мускулно крепление
Брой 10,00

4.100. Смяна на възглавница на 
протеза с мускулно креп-
ление

Брой 10,00

4.101. Смяна на обръч на протеза 
с мускулно крепление

Брой 8,00

4.102. Смяна на плаваща гилза Брой 52,00

4.103. Смяна на пружина на пла-
ваща гилза

Брой 6,00

4.104. Направа на тапа на апарат Брой 30,00

4.105. Изработване на мека при-
емна гилза

Брой 60,00

№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.106. Поправка на „Сайм“ про-
теза

Брой 216,00

4.107. Корекция на пластмасова 
приемна гилза

Брой 7,00

4.108. Ламиниране на кош за 
дезартикулация

Брой 185,00

4.109. Смяна на болт за „Сач“ 
стъпало

Брой 8,00

4.110. Смяна на приемна гилза на 
ПТБ и КГМ протеза 

Брой 280,00

4.111. Смяна на немско стъпало 
„Сач“ с пръсти към пласт-
масова протеза

Брой 205,00

4.112. Ламинация на пластмасова 
протеза

Брой 90,00

4.113. Смяна на стъпало „Сач“ на 
пластмасова протеза

Брой 96,00

4.114. Смяна на приемна гилза на 
подлакътна и надлакътна 
протеза

Брой 191,00

4.115. Смяна на шина на ПТБ 
протеза

Брой 66,00

4.116. Корекция на детски обувки 
неортопедични

Брой 18,00

4.117. Корекция на ортопедични 
обувки

Брой 32,00

4.118. Смяна на презрамка на 
предлакътна кинематична 
протеза

Брой 24,00

4.119. Смяна на презрамка на 
надлакътна кинематична 
протеза

Брой 13,00

4.120. Смяна на пластмасова 
гилза на тръбно-скелетна 
протеза

Брой 328,00

4.121. Смяна на подколянна дър-
вена гилза – ламинирана

Брой 390,00

4.122. Смяна на алуминиева 
щекла

Брой 26,00

4.123. Лакиране на гилза Брой 7,00

4.124. Смяна на копчета на горна 
дървена гилза

Брой 14,00

 4.125. Ремонт на апарат обувка 
(вътрешна обувка) 

Брой 71,00

Ремонт на модулни протези:
4.126. Смяна на мека и твърда 

гилза за подколянна мо-
дулна протеза

Брой 1080,00

4.127. Смяна на стъпало за под-
колянна модулна протеза

Брой 456,00

4.128. Смяна на тръба за подко-
лянна модулна протеза

Брой 112,00

4.129. Смяна на козметика за под-
колянна модулна протеза

Брой 305,00

4.130. Смяна на твърда гилза за 
бедрена модулна протеза

Брой 1080,00

4.131. Смяна на стъпало за бедре-
на модулна протеза

Брой 456,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
ремонтните работи

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

4.132. Смяна на тръба за бедрена 
модулна протеза

Брой 112,00

4.133. Смяна на козметика за 
бедрена модулна протеза

Брой 355,00

4.134. Смяна на коляно с ключ за 
бедрена модулна протеза

Брой 812,00

4.135. Смяна на коляно без ключ 
за бедрена модулна протеза

Брой 1035,00

4.136. Смяна на колан за бедрена 
модулна протеза

Брой 158,00

4.137. Смяна на вакуум тапа за 
бедрена модулна протеза

Брой 26,00

4.138. Смяна на твърда гилза за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой 1080,00

4.139. Смяна на ръкавица за мо-
дулна подлакътна козме-
тична протеза за горен 
крайник

Брой 245,00

4.140. Смяна на твърда длан за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник
Смяна на тръба за модул-
на подлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой

Брой

 366.00 

67.00

4.141. Смяна на козметика за 
модулна подлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  113,00

4.142. Смяна на твърда гилза за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  1080,00

4.143. Смяна на ръкавица за мо-
дулна надлакътна козме-
тична протеза за горен 
крайник

Брой  245,00

4.144. Смяна на твърда длан за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  366,00

4.145. Смяна на колан за модул-
на надлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой  349,00

4.146. Смяна на тръба за модул-
на надлакътна козметична 
протеза за горен крайник

Брой  67,00

4.147. Смяна на козметика за 
модулна надлакътна коз-
метична протеза за горен 
крайник

Брой  113,00

5. Принадлежности за ползване на протези:

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

5.1. Протезни рула Брой 7,00
5.2. Протезни чорапи Брой 5,00
5.3. Протективни чорапи Брой 32,00

№ 
по 
ред

Наименование 
на изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

5.4. Козметични ръкавици за 
протези за горен крайник

Брой 24,00

5.5. Акумулаторни батерии за 
протеза за горен крайник 
с електронно устройство

Брой 384,00

5.6. Обувки за протеза Чифт 36,00

6. Слухови апарати с индивидуална отливка 
към тях:

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

6.1. Цифрови слухови апа-
рати

Брой 170,00

6.2. Джобни слухови апа-
рати по костен и въз-
душен път 

Брой 308,00

6.3. Очила по костен път Брой 444,00

6.4. Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за осигурени лица в 
трудоспособна възраст

Брой 480,00

6.5.
 

Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за едностранно или 
двустранно слухопро-
тезиране на деца, уча-
щи и студенти:
– Едностранно

– Двустранно

Един 
брой
Два 
броя

800,00

1600,00

6.6.
 

Програмируеми циф- 
рови слухови апарати 
за едностранно или 
двустранно слухопро-
тезиране на лица, 
ползвали програми-
руеми цифрови слу-
хови апарати за едно-
странно или двустран-
но слухопротезиране 
като деца, учащи и 
студенти:
– Едностранно

– Двустранно

Един 
брой
Два 
броя

480,00

960,00

6.7. Батерии за слухов 
апарат

Брой 1,20

6.8. Ремонт на слухов апа-
рат

По фактура, 
но не повече 
от остатъч-
ната стой-
ност по ли-
мит за целе-
вата помощ 
на слуховия 
апарат до 
и з т и ч а н е 
на експло- 
атацион ния 
срок
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№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

7. Говорен апарат Брой 1 236,00
7.1. Ремонт на говорен 

апарат
По факту-
ра, но не по-
вече от ос-
татъчната 
с т о й  н о с т 
по лимит за  
ц е л е в а т а 
по мощ на 
с л у  х о в и я 
апарат до 
и з  т и ч а н е 
на експло- 
а т а ц и о н -
ния срок

8. Заместващи и козметични средства:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

8.1. Очни протези Брой 96,00
8.2. Гръдни епитези Брой 144,00
8.3. Протези за нос и уши Брой 120,00

9.   Перуки                       Брой 128,00
10.  Очила:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

10.1. Обикновени или тъмни Брой 36,00

10.2. Бинокулярни, бифокални, 
специални оптични сред-
ства (телескопични, лупи, 
екран и бинокловидни)

Брой 144,00

11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. 
Бели и сензорни бастуни за слепи лица:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

11.1. Патерици:
– канадки Брой 14,00
– подмишечни Брой 11,00

11.2. Бастуни:
– регулируем Брой 11,00
– нерегулируем Брой 8,00
– ортопедичен Брой 11,00
– регулируем триопорен Брой 36,00
– регулируем четириопорен Брой 48,00

11.3. Бели и сензорни бастуни 
за незрящи лица

Брой 22,00

11.4. Ходилки (проходилки) Брой 72,00

12. Инвалидни колички:

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

12.1. Рингови инвалидни 
колички 

Брой 350,00

№ по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

12.2. Рингови инвалидни 
колички, с чужда по-
мощ, с едностранно 
задвижване, с регули-
ращ се гръб и/или др. 

Брой 486,00

12.3. Акумулаторни колич-
ки – производство от 
страни членки на ЕС

Брой 3 019,00

12.4. Комплект акумулатор-
ни батерии

280,00

12.5. Детска рингова инва-
лидна количка

Брой 800,00

12.6. Детска инвалидна ко-
личка

Брой 800,00

12.7. Основен ремонт на ин-
валидна количка 

По факту-
ра , но не 
повече от 
остатъчна-
та стойност 
по лимита 
за целевата 
помощ на 
количката 
до изтичане 
на срока

12.8. Комплект гуми, ла-
гери

По фактура

13. Комбиниран стол за тоалет и баня:

№ по  
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева по-
мощ, лв.

13.1. Комбиниран стол за 
тоалет и баня 

Брой 200,00

13.2. Комплект гуми, ла-
гери 

 Брой По фактура

13.3. Основен ремонт на 
тоалетен стол, стол 
за баня и комбиниран 
вариант (комбиниран 
стол за тоалет и баня)

 Брой По факту-
ра , но не 
повече от 
остатъчна-
та стойност 
по лимита 
за целевата 
помощ до 
и з т и ч а н е 
на експло-
а т а ц и о н -
ния срок

14. Специализирани помощни средства и 
принадлежности:

№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ,  

лв.

14.1. Антидекубитална възглав-
ница

Брой 43,00

14.2. Антидекубитален дюшек Брой  120,00

14.3. Антидекубитален дюшек –  
с помпа и въздушни камери

Брой  220,00

14.4. Масичка за инвалидна ко-
личка

Брой 48,00
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№ 
по 
ред

Наименование на 
изделието

Мяр-
ка

Целева 
помощ, 

лв.

14.5. Щипки за захапване на 
предмети от разстояние

 Брой  12,00

14.6. Стеснители за инвалидни 
колички

 Брой  12,00

14.7. Приспособления на лек 
автомобил за инвалиди с 
трайни увреждания, чието 
придвижване е затруднено

  до 
1440,00

15. Говорещ термометър за 
телесна температура

Брой 60,00

16. Вертикализатор от седна-
ло в изправено положение 
за деца с увреждания

Брой 850,00

Заповедта влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-

01/319 от 2.04.2008 г. на министъра на труда и 
социалната политика, съгласувана с министъра 
на финансите и министъра на икономиката.

Настоящата заповед да се доведе до знание-
то на ресорния заместник-министър на труда и 
социалната политика, на директора на Дирек-
ция ПХУРВСП при МТСП, на изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане 
и на изпълнителния директор на Агенцията за 
хората с увреждания за сведение и изпълнение.

Министър: 
Б. Петков

6285

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ЗАПОВЕД № ТРД1728 
от 13 юни 2018 г.

В Министерството на туризма е постъпило 
заявление с вх. № Т-92-00-404 от 15.05.2018 г., 
допълнено с писмо № Т-08-00-308 от 11.06.2018 г. 
от Здравко Димитров – областен управител на 
област Пловдив, Александър Държиков – за-
местник-кмет на община Пловдив, Красимира 
Чахова – заместник-кмет на община Стара Загора, 
Ангел Папазаов – кмет на община Първомай, 
Мария Киркова – кмет на община Харманли, 
Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални 
бани, Маргарита Георгиева –  заместник-кмет на 
община Тополовград, Надежда Димитрова – се-
кретар на община „Марица“, инж. Любозар 
Фратев – председател на УС на СНЦ „Тракийски 
туристически район“, проф. Йорданка Алексие-
ва – упълномощен представител на Съвета по 
туризъм – Пловдив, и Иван Михалев – предсе-
дател на УС на „Сдружение на хотелиери и рес-
торантьори – Стара Загора“, относно учредяване 
на Организация за управление на туристически 
район с наименование Организация за управление 
на Тракийски туристически район. 

След преглед на документите, приложени към 
заявлението, от фактическа и правна страна се 
установява следното:

Съгласно чл. 22 от Закона за туризма орга-
низация за управление на туристически район 
се учредява най-малко от две туристически 
сдружения, вписани в Националния туристиче-
ски регистър, чието седалище е на територията 
на туристическия район, четири общини от 
територията на туристическия район, като една 
от тях е седалище на района, и една областна 
администрация от територията на туристическия 
район. Видно от информацията в заявлението, 
Учредителният комитет на Организация за уп-
равление на Тракийски туристически район ще 
се състои от следните туристически сдружения: 
СНЦ „Тракийски туристически район“, прите-
жаващо удостоверение за вписване в НТР № 37 
от 25.10.2013 г., „Съвет по туризъм“ – Пловдив, 
притежаващо удостоверение за вписване в НТР 
№ 3 от 17.10.2013 г., и „Сдружение на хотелиери 
и ресторантьори – Стара Загора“, притежава-
що удостоверение за вписване в НТР № 12 от 
28.10.2013 г., както и следните общини: община 
Пловдив, община Стара Загора, община Пър-
вомай, община Харманли, община Минерални 
бани, община Тополовград, община „Марица“ и 
областна администрация на област Пловдив, с 
което са изпълнени изискванията на чл. 22 от 
Закона за туризма. 

В съответствие с изискванията на чл. 18, 
ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туриз-
ма в заявлението за откриване на процедура за 
учредяване на организация за управление на 
туристически район подробно са посочени дей-
ностите и целите на Организацията за управле-
ние на Тракийски туристически район, както и 
туристическия район, за управлението на който 
се създава организацията, а именно Тракийски 
туристически район. 

Заявлението е подписано от всички члено-
ве на учредителния комитет и са приложени 
необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3 
от Закона за туризма. Представен е поименен 
списък на учредителите от всяка група по чл. 22 
от Закона за туризма. 

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона за 
туризма са представени решения на общинските 
съвети за участие и членство на съответните общи-
ни в Организацията за управление на Тракийски 
туристически район, видно от Решение № 440 от 
18.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, 
Решение № 1239 от 30.11.2017 г. на Общинския 
съвет – гр. Стара Загора, Решение № 264 от 
30.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Първо-
май, Решение № 432 от 22.12.2017 г. на Общин-
ския съвет – гр. Харманли, Решение № 333 от 
30.11.2017 г. на Общинския съвет – Тополовград, 
Решение № 551 от 20.12.2017 г. на Общинския 
съвет – с. Минерални бани, Решение № 130 от 
24.04.2018 г. на Общинския съвет „Марица“, както 
и протоколи с решения за участие в процедура 
по учредяване на Организация за управление на 
Тракийски туристически район от управителните 
съвети на съответните сдружения.
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Към заявлението са приложени: Решение 
№ 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС; 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ; 
Заповед № РД-43-307 от 8.07.1992 г. за отмяна 
на отчуждаване на недвижим имот пл. № 1018; 
нотариален акт № 46, том X, дело № 1648/1954 г. 
за покупко-продажба на недвижим имот; но-
тариален акт № 79, том III, дело № 474/1959 г. 
за признаване право на собственост върху 
недвижим имот; протокол от 24.04.1978 г. по 
дело № 1613/1978 г. на Софийския районен съд за 
делба на парцел V, кв. 15 по плана на с. Връбни-
ца – Бакърена фабрика; протокол от 9.10.1988 г. 
по дело № 14303/1988 г. на Софийския районен 
съд за делба на недвижими имоти пл. № 1018 и 
пл. № 1019; скица № 15-359781 от 22.07.2016 г. за 
ПИ с идентификатор 68134.1385.1018, издадена 
от СГКК – София; удостоверение за наследници 
изх. № БИ160520-2/20.05.2016 г.; Заповед № РД-
40-18 от 2.01.1990 г. за отчуждаване на недви-
жим имот пл. № 1019; Заповед № РД-43-290 от 
22.06.1992 г. и Заповед № РД-43-459 от 12.11.1992 г. 
за отмяна на отчуждаване на недвижим имот 
пл. № 1019; Решение № 56 от 17.03.1989 г. по 
гр. дело № 2299/1988 г. на Втори софийски ра-
йонен съд; скица № 15-359572 от 22.07.2016 г. за 
ПИ с идентификатор 68134.1385.1019, издадена 
от СГКК – София; удостоверения за наследници 
изх. № 1694/П/7.06.2016 г. и № 1693/7.06.2016 г.; 
Заповед № РД-40-840 от 7.07.1989 г. за отчуждаване 
на недвижим имот пл. № 1020; Заповед № РД-43-94  
от 10.03.1993 г. за отмяна на отчуждаване на не-
движим имот пл. № 1020; нотариален акт № 126, 
том V, дело № 828/1954 г. за покупко-продажба 
на недвижим имот; нотариален акт № 174, том X, 
дело № 2153/1959 г. за признаване право на соб-
ственост върху недвижим имот; протокол № 99 
на комисията по чл. 265 от ППЗТСУ при ОБНС 
„Надежда“; скица № 15-368337 от 27.07.2016 г. за 
ПИ с идентификатор 68134.1385.1020, издадена от 
СГКК – София; удостоверение за данъчна оценка 
по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и удостоверение за на-
следници изх. № 0104-2014/29.11.13/П/11.08.2016 г.

Видно от представените към заявлението 
документи ПИ с идентификатор 68134.1385.1020 
е собственост на Юлка Атанасова, Петьо Пет-
ков и Доника Петкова, ПИ с идентификатор 
68134.1385.1019 е собственост на Венцислав Ата-
насов и Венета Ангелова и ПИ с идентификатор 
68134.1385.1018 е собственост на Ангел Атанасов 
и Виолетка Атанасова.

С писмо изх . № САГ16 -ГР0 0 -2464 -[3]/ 
31.10.2016 г. заявителят е уведомен да представи 
проект на план за регулация за УПИ I-1018, 1019, 
1020 – „За ж.с.“, кв. 61, м. Надежда 3, район „На-
дежда“, и заявление от всички съсобственици. Със 
заявление вх. № САГ16-ГР00-2464-[4]/12.12.2016 г. 
е внесен проект на план за регулация с обяс-
нителна записка, извадка от действащия ПР за 
м. Надежда 3, кв. 61, и комбинирана скица по 
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР. С писмо изх. № САГ16-
ГР00-2464-[5]/12.01.2017 г. на заявителя е указано 
повторно, че следва да се представи заявление от 
всички съсобственици на поземлените имоти. С 
вх. № САГ16-ГР00-2646/25.01.2017 г. и № САГ16-
ГР00-2646/2.02.2017 г. са постъпили заявления от 
всички съсобственици.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, 
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 – 3 и ал. 5 от Закона 
за туризма откривам процедура за учредяване 
на Организация за управление на Тракийски 
туристически район.

Министър:  
Н. Ангелкова

6417

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1716 
от 19 юни 2018 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д” и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г,  ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, 
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник 
на Агенцията за приватизация и следприватиза-
ционен контрол и протоколно решение № 5043 
от 19.06.2018 г. на изпълнителния съвет Аген-
цията за приватизация и следприватизационен 
контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управле-
ние на областния управител на област Стара 
Загора, представляващ: сграда с идентификатор 
68850.515.331.4 със застроена площ 78 кв. м, на-
мираща се на ул. Св. св. Кирил и Методий № 84, 
Стара Загора.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

6108

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 195 
от 5 април 2018 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столичната община е постъпило за-
явление вх. № САГ16-ГР00-2464-[2]/14.10.2016 г. 
от Венета Ангелова с искане за довършване на 
процедурата по одобряване на проект за под-
робен устройствен план – план за регулация за 
УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, м. Надежда 3, 
кв. 61, район „Надежда“, представляващ нераздел-
на част от плана за регулация на м. Надежда 3, в 
граници: северните граници на квартали 11, 10а, 
36 и 67, осовата линия на бул. Ломско шосе (от 
о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо Силянов (от о.т. 126 
до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат (от о.т. 79 до о.т. 3), 
район „Надежда“, одобрен с Решение № 343 по 
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Посоченият УПИ I-1018, 1019, 1020, кв. 61, 
м. Надежда 3, район „Надежда“, образуван от ПИ 
с идентификатори 68134.1385.1018, 68134.1385.1019 
и 68134.1385.1020, е изключен от обхвата на одоб-
ряване на ПУП – ПРЗ на м. Надежда 3 с т. 4 от 
Решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. 
на СОС поради непредставяне към момента на 
одобряването му на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 или 5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 
или 5 от ЗУТ).
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С писмо изх. № САГ16-ГР00-2464-[8]/6.03.2017 г. 
заявителите са уведомени, че проектът за 
ПУП – ПР следва да бъде съгласуван преди 
одоб ряването му със СГКК – София, на основание 
чл. 65, ал. 2 и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 
2016 г. за съдържанието, създаването и поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри.

Със заявление вх. № САГ16-ГР00 -2464/ 
31.08.2017 г. е внесен коригиран проект ПУП – ПР 
за УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, кв. 61, 
м. Надежда 3, район „Надежда“, и е представено 
удостоверение изх. № 25-56652 от 14.07.2017 г. за 
приемане на проект за изменение на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, издадено 
от СГКК – София.

Действащият подробен устройствен план на 
м. Надежда 3 е одобрен с Решение № 343 по 
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния об-
щински съвет. С т. 4 от решението от обхвата на 
одобряване на плана за регулация и застроя ване 
е изключен УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, 
кв. 61, м. Надежда 3, поради непредставяне на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 от 
ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ), което 
прави производството в тази му част недовършено.

Служебно по преписката са приложени копие 
от плана за регулация на м. Надежда 3 и Реше-
ние № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на 
Столичния общински съвет, с което е одобрен 
проектът за ПРЗ на м. Надежда 3 в граници: 
северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, 
осовата линия на бул. Ломско шосе (от о.т. 9 до 
о.т. 126), ул. Христо Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) 
и ул. Хан Кубрат (от о.т. 79 до о.т. 3).

Приложени са протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16/ 
10.03.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-23/31.03.2015 г., т. 14, 
с които е приет проектът за ПРЗ на м. Надежда 3.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2464/24.10.2017 г. 
заявителите са уведомени, че УПИ I-1018, 1019, 
1020 е изключен от обхвата на цялостния план, 
одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на СОС както по отношение на регу-
лацията, така и по отношение на застрояването, 
а от заявителите е направено искане и е внесен 
проект само за одобряване на ПУП – ПР. В тази 
връзка им е указано, че за довършване на произ-
водството по одобряване на план за застрояване 
е необходимо да представят ПЗ или в противен 
случай изрично да заявят, че не желаят.

Със заявление вх. № САГ 16-ГР00-2464/ 
26.10.2017 г. е внесен проект ПУП – ПЗ.

При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Искането за продължаване на производството 
и одобряване на проект на план за регулация и 
застрояване за УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, 
кв. 61, м. Надежда 3, е направено от заинтересо-
вани лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, 
а именно – от Юлка Атанасова, Петьо Петков и 
Доника Петкова като собственици на ПИ с иден-
тификатор 68134.1385.1020, Венцислав Атанасов 
и Венета Ангелова като собственици на ПИ с 
идентификатор 68134.1385.1019, Ангел Атанасов 
и Виолетка Атанасова като собственици на ПИ 

с идентификатор 68134.1385.1018, за които е об-
разуван УПИ І-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, кв. 61 
по ПРЗ на м. Надежда 3.

Горното се установява от представените 
документи за собственост, удостоверения за 
наследници и др.

Съгласието на собствениците на имоти, по-
падащи в УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, е 
инкорпорирано в подаденото от тях заявление за 
продължаване на производството и приложения 
по преписката предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от ЗУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Кадастралната карта на местността е одоб-
рена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на 
изпълнителния директор на АГКК.

Административното производство по одоб-
ряване на ПРЗ в частта на УПИ І-1018, 1019, 
1020 – „За ж.с.“, кв. 61, е проведено като част 
от производството по одобряване на цялостния 
ПРЗ на м. Надежда 3, одобрен с Решение № 343 
по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния 
общински съвет. УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За 
ж.с.“, кв. 61, м. Надежда 3, попада в територи-
алния обхват на допускането за изработване на 
цялостния проект за м. Надежда 3, за него са 
проведени процедурите по съобщаване на за-
интересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и 
е проведено обществено обсъждане, проведени 
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.

Предвид горното доказателствата и мотивите за 
одобряване на Решение № 343 по протокол № 83 
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет са 
неразделна част от доказателствата и мотивите 
за одобряване на настоящия проект за план за 
регулация и застрояване.

С т. 4 от Решение № 343 по протокол № 83 
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет 
УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“ от кв. 61, е из-
ключен от обхвата на одобряване поради липсата 
към този момент на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, което прави фактическият 
състав недовършен в тази му част.

С внесения проект наличието на съгласие от 
всички собственици на ПИ с идентификатори 
68134.1385.1018, 68134.1385.1019, 68134.1385.1020 
и сключения предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от ЗУТ е налице и последният елемент от 
фактическия състав за одобряването на ПРЗ на 
УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, кв. 61, м. На-
дежда 3.

С настоящия проект УПИ I се отрежда за по-
сочените имоти по актуализираната кадастрална 
карта за територията.

Лицето (изход) към улица на УПИ І-1018, 
1019, 1020 се осигурява по действащата улична 
регулация.

Предназначението на УПИ I-1018, 1019, 
1020 – „За жилищно строителство“, се запазва 
непроменено.

По действащия ОУП на СО имотите – предмет 
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобла-
даващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно 
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, предвид 
което конкретното предназначение за жилищно 
строителство е допустимо.
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С плана за застрояване се предвижда изграж-
дане на свободностояща, високоетажна (с един 
отстъп в етажността) жилищна сграда с подземни 
гаражи при спазване на нормите за разстояния 
по чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32 от ЗУТ.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, 
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3, чл. 134, ал. 2, 
т. 2 и 6 от ЗУТ, т. 2 от приложението към чл. 3, 
ал. 2 от ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-
16/10.03.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-23/31.03.2015 г., 
т. 14, и Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на СОС Столичният общински съ-
вет реши:

1. Одобрява проект за план за регулация  
за УПИ І-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, м. Надежда 3,  
кв. 61, район „Надежда“, по сините и червените 
линии, цифри и букви съгласно приложения про-
ект, представляващ неразделна част от плана за 
регулация на м. Надежда 3, одобрен с Решение 
№ 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Сто-
личния общински съвет.

2. Одобрява проект за план за застрояване 
за УПИ I-1018, 1019, 1020 – „За ж.с.“, м. На-
дежда 3, кв. 61, район „Надежда“, съгласно 
приложения проект, представляващ неразделна 
част от плана за застрояване на м. Надежда 3, 
одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на Столичния общински съвет.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столична община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в район „Надежда“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Ди-
рекция „Правно-нормативно, информационно и 
финансово обслужване“ към Направление „Архи-
тектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател:  
Е. Герджиков

5965

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 615 
от 28 май 2018 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 774 от 
04.12.2014 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 19.09.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 

с явно наддаване за продажба на почивна база 
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински 
нежилищен имот, предоставен за стопанисване 
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като 
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.09.2018 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

5944

РЕШЕНИЕ № 630 
от 18 юни 2018 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 136 от 
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 24.07.2018 г. в 11 ч., в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на обект: 
поземлен имот с идентификатор 22304.7979.534, 
с. Долни Богров, м. Герена, извън регулация, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 417 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 700 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 20.07.2018 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

5945

РЕШЕНИЕ № 632 
от 18 юни 2018 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 244 от 
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 17.07.2018 г. в 11 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на обект: са-
мостоятелен обект в сграда (гараж № 32) с иден-
тификатор 68134.1941.604.1.17, София, кв. Бояна, 
ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Витоша“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 13.07.2018 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

5941

РЕШЕНИЕ № 633 
от 18 юни 2018 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 244 от 
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 18.07.2018 г. в 11 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 

търг с явно наддаване за продажба на обект: са-
мостоятелен обект в сграда (гараж № 33) с иден-
тификатор 68134.1941.604.1.16, София, кв. Бояна, 
ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Витоша“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.07.2018 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

5942

РЕШЕНИЕ № 634 
от 18 юни 2018 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 244 от 
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 19.07.2018 г. в 11 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на обект: са-
мостоятелен обект в сграда (гараж № 34) с иден-
тификатор 68134.1941.604.1.15, София, кв. Бояна, 
ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, откъм 
ул. Герганица, общински нежилищен имот, сто-
панисван от район „Витоша“, със съответното 
право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.07.2018 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

5943

ОБЩИНА АЛФАТАР

РЕШЕНИЕ № 336 
от 29 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение № I 
от протокол № 6 от 21.05.2018 г. на ОЕСУТ при 
Община Алфатар Общинският съвет – гр. Ал-
фатар, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за ПИ № 006002 по 
КВС, идентичен с ПИ № 40751.6.2 по КК; ПИ 
№ 002049 по КВС, идентичен с ПИ № 40751.2.49 
по КК, и ПИ № 002074 по КВС, идентичен с ПИ 
№ 40751.2.74 по КК на неурбанизирана територия, 
в землището на с. Кутловица, община Алфатар, с 
който да се утвърди трасе на подземен ел. провод 
от съществуващ стоманобетонов стълб (СБС) до 
горепосочените имоти.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община 
Алфатар пред Административния съд – Силистра.

Председател: 
Е. Талят

5932

ОБЩИНА БАТАК

РЕШЕНИЕ № 373 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1, 
взето с протокол № 5 от 17.04.2018 г. на ЕСУТ 
при Община Батак, Общинският съвет – гр. Ба-
так, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и план за застрояване 
във връзка с процедура по промяна предназна-
чението на земеделски земи за поземлен имот 
с № 070128, местност Назрица по КВС, земли-
ще с. Нова махала, като с плана за регулация 
се обособяват: УПИ I-128 – „Производствено-
административна, складова дейност“, с площ 
2224 кв. м; УПИ II-128 – „За трафопост“, с площ 
52 кв. м, и УПИ ІІІ-128 – „За път“, с площ 71 кв. м, 
и с плана за застрояване за новообразувания 
УПИ I-128 – „Производствено- административна, 
складова дейност“, с площ 2224 кв. м се предвижда 
застроително петно със следните параметри на 
застрояване: „свободно застрояване“; плътност 

на застрояване – максимум – 80%; Кинт. –  2,5, 
и минимум 20% зелени площи. Устройствената 
зона е „Пп“ – „Предимно производствена“, съ-
гласно проекта.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Общин-
ския съвет – гр. Батак, пред Административния 
съд – Пазарджик.

Председател:  
К. Ангелова

6296

РЕШЕНИЕ № 374 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1, 
взето с протокол № 6 от 8.05.2018 г. на ЕСУТ 
при Община Батак, Общинският съвет – гр. Ба-
так, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение 
на плана за регулация и плана за застрояване в 
м. Пущек за ПИ с идентификатор 02837.11.614, 
ПИ с идентификатор 02837.11.745 и ПИ с иденти-
фикатор 02837.11.1035 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Батак в м. Пущек 
съгласно проекта.

2. Възлага на кмета на общината да предпри-
еме необходимата процедура по изпълнение на 
решението.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

Председател:  
К. Ангелова

6297

РЕШЕНИЕ № 375 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 5, 
взето с протокол № 6 от 8.05.2018 г. на ЕСУТ 
при Община Батак, Общинският съвет – гр. Ба-
так, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване във връзка с процедура 
по промяна предназначението на земеделски земи 
за поземлен имот с идентификатор 02837.13.277, 
м. Под мандра, по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр. Батак, като с плана за 
регулация се обособява нов урегулиран поземлен 
имот: УПИ I-277 – „ИВЗ“, с площ 4000 кв. м; с 
плана за застрояване за новообразувания УПИ се 
предвижда зона Ок – Курорт, с показатели: 
Кинт.≤1,5; плътност на застрояване ≤30%; озеле-
няване ≥50% с Н≤10 м, до три етажа, свободно 
застрояване, съгласно проекта.

2. Одобрява схема на електрозахранване на 
поземлен имот с идентификатор 02837.13.277, 
м. Под мандра, по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр. Батак съгласно проекта.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

Председател:  
К. Ангелова

6298

РЕШЕНИЕ № 376 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 3, 
взето с протокол № 6 от 8.05.2018 г. на ЕСУТ 
при Община Батак, Общинският съвет – гр. Ба-
так, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване във връзка с процедура 
по промяна предназначението на земеделски земи 
за поземлен имот с идентификатор 02837.11.280, 
м. Дълбок дол, по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр. Батак, като с плана за 
регулация се обособява нов урегулиран поземлен 
имот: УПИ I-280 – „ИВЗ“, с площ 3000 кв. м; с 
плана за застрояване за новообразувания УПИ се 
предвижда зона Ок – Курорт, с показатели: 
Кинт.≤1,5; плътност на застрояване ≤30%; озе-
леняване≥50% с Н≤7 м, до два етажа, свободно 
застрояване, съгласно проекта.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

Председател:  
К. Ангелова

6299

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 4110 
от 24 април 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136, 
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2 и 4 и при 
условията на чл. 16, ал. 1 и 4 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация (ПУП – ПР) на кв. 82 
по плана на зона „Г“ и част от плана на зона 
„Д“, с който се изменя регулационният план 
на зона „Г“ в частта, контактна зона на двата 
плана, при съобразяване с регулационния план 
на зона „Д“, променят се границите на кв. 82 
и се обособява нов кв. 82А; запазва се улица 
с о.т. 519 – о.т. 520в (нова) – о.т. 520г (нова) –  
о.т. 1207 – о.т. 1206 – о.т. 1 – о.т. 1205 – о.т. 1209 –  
о.т. 1210 – о.т. 1211 – о.т. 1212 – о.т. 1212а (нова), 
отпадат улица с о.т. 520 – о.т. 521 – о.т. 522 –  
о.т. 524 и улица с о.т. 520 – о.т. 525 – о.т. 526 – 
о.т. 538 – о.т. 539, предвиждат се нова тупикова 
улица с габарит 7 м, с нови о.т. 1205а – о.т. 1205б 
и обслужваща улица с о.т. 1210 – о.т. 1210а 
(нова) – о.т. 527е (нова) – о.т. 527д (нова) – о.т. 527г 
(нова) – о.т. 527а – о.т. 528 и се обособява нов 

паркинг с о.т. 1210а и о.т. 1210б като част от 
уличната регулация, като в кв. 82 се урегулира 
нов УПИ XXII-675, отреден „За жилищно строи-
телство“, с площ 645 м2 за ПИ с нов проектен 
идентификатор 07079.671.675 по КК на гр. Бургас, 
с приложена редукция от 25%, променят се грани-
ците на УПИ ІІ, отреден „За терен за ВиК“, като 
същият става УПИ ІІ-671, отреден за ПИ с нов 
проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на 
гр. Бургас, и на УПИ ІІІ, отреден „За жилищно 
строителство“, като същият става УПИ ІІІ-489, 
отреден „За жилищно строителство и ТП“, за ПИ 
с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по 
КК на гр. Бургас, променят се регулационните 
граници на УПИ І и УПИ ХІ, отредени „За озеле-
няване“, като се увеличават площите им; в кв. 82А 
се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, 
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и 
УПИ XVIII съгласно черните, сините, червените, 
зелените и кафявите линии и надписи върху плана 
и таблицата с баланс на територията, които са 
неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съ-
вет – гр. Бургас, пред Административния 
съд – гр. Бургас, в 30-дневен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“.

Председател:  
К. Луков

5900

РЕШЕНИЕ № 4111 
от 24 април 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136, 
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява изменение на подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП – ПРЗ) за кв. 5, кв. 15, кв. 16 и кв. 17 по 
плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с което се про-
меня устройствената зона за нови кв. 5 и кв. 5а, 
кв. 15, кв. 16 и кв. 17 от Жм (зона за застрояване 
с малка височина) в Жс (зона за застрояване със 
средна височина), променя се северната регула-
ционна граница на кв. Сарафово, като същата се 
провежда по имотните граници на ПИ с иденти-
фикатори 07079.820.124 и 07079.820.221 по КК на 
гр. Бургас, обособяват се нов кв. 5, в който се 
урегулира нов УПИ II, отреден „За комплексно 
жилищно строителство, обществено обслужване 
и изолационна зеленина“, и нов кв. 5а, в който се 
урегулират нов УПИ І, отреден „За изолационна 
зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с 
предвидени петна за два нови трафопоста, нови 
УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, 
УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ XII, 
УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, 
УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, 
УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV, 
отредени „За жилищно строителство“, и УПИ ХХV, 
отреден „За обществено обслужване“, в кв. 15 
вът решните регулационни граници се провеждат 
по имотните границите на ПИ с идентифика-
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тори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202, 
07079.820.203, 07079.820.206, 07079.820.218 и 
07079.820.219 по КК на гр. Бургас и се урегули-
рат нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и 
УПИ VII, отредени „За жилищно строителство“, и 
УПИ VIII, отреден „За обществено обслужване“, в 
кв. 16 вътрешната регулационна граница на бивш 
УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с 
идентификатор 07079.820.153 и се урегулират нови 
УПИ І, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, 
УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и 
УПИ XVIII, отредени „За жилищно строител-
ство“, в кв. 17 вътрешните регулационни граници 
между УПИ ІV и УПИ V и между УПИ VІ и 
УПИ VІІ се провеждат по имотните граници на 
ПИ с идентификатори 07079.820.126, 07079.820.127, 
07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ ХІ се уре-
гулират нови УПИ ХІ и УПИ ХVІІІ и всички 
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, 
УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, 
УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат „За жилищ-
но строителство“, с предвиждане във всички 
УПИ на ново свободно и свързано застрояване, 
със средна височина, посочено с ограничителни 
и задължителни линии на застрояване, на норма-
тивни отстояния от регулационни граници, като 
за УПИ XII, УПИ ХV и УПИ ХVІ в кв. 5а се 
предвижда запазване на съществуващите сгради 
и се установяват устройствени показатели за 
устройствена зона Жс съгласно действащ ОУП 
на гр. Бургас, показани в матрица, както следва: 
височина – до 12 м (4 ет.), пл. застр. – до 70%, 
Кинт. – до 2,0, и Позел. – мин. 30%, провежда 
се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя 
частично трасето на обслужваща улица между  
о.т. 2 – о.т. 1 – о.т. 144 – о.т. 145, като се осигуря-
ва габарит от 9,00 м (пътно платно за движение 
6,00 м и два тротоари по 1,50 м), съгласно черните, 
сините, червените, зелените и кафявите линии и 
надписи върху приложения проект и таблицата с 
баланс на територията, които са неразделна част 
от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съ-
вет – гр. Бургас, пред Административния 
съд – гр. Бургас, в 30-дневен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“.

Председател:  
К. Луков

5901

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 190 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 27 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:

1. Дава съгласието си в качеството си на орган, 
управляващ общинската собственост, относно одо-
бряване на подробен устройствен план – частично 
изменение на плана за регулация и застрояване 
на част от улица с о.т. 389д – 389б – 389в – 389а, 
УПИ ІІ-8807 – „За бизнес център, хотел, ресторант, 

басейн, търговия и услуги“, УПИ ХІV-8808 – „За 
бизнес център, хотел, ресторант, търговия и услу-
ги“, УПИ XV-7674 – „Зa обществено обслужване“, 
в кв. 1011 и УПИ XVII-7673 – „За обществено 
обслужване“, в кв. 101 по плана на Велинград.

С проекта за частично изменение на пла-
на за регулация се предвижда част от улица 
с о.т. 389д – 389б – 389в – 389а да се заличи и 
да се присъедини към новообразувания УПИ  
ІІ-8807 – „За бизнес център, хотел, ресторант, 
басейн, търговия и услуги“. УПИ ІІ-8807 – „За 
бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия и 
услуги“, УПИ XIV-8808 – „Зa бизнес център, хотел, 
ресторант, търговия и услуги“, УПИ XV-7674 – „Зa 
обществено обслужване“, в кв. 1011 и УПИ  
XVII-7673 – „За обществено обслужване“ в кв. 101 
и част от улица с о.т. 389д – 389б – 389в – 389а се 
обединят в един нов УПИ ІІ – „За бизнес център, 
хотел, ресторант, басейн, търговия и услуги“, с 
площ 15 158 кв. м.

С проекта за частично изменение на плана 
за застрояване се предвижда ново застроително 
петно до четири етажа, свободно застрояване, 
при следните параметри на застрояване: плътност 
на застрояване – до 70%, Кинт. – до 1,50, мини-
мално озеленяване – 30%, съгласно приложената 
идейна скица.

2. Задължава кмета на община Велинград 
да извърши законоустановените процедури по 
изпълнение на т. 1.

Възлага изпълнението на решението на кмета 
на община Велинград.

Председател:  
Б. Мандраджиев

5966

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

РЕШЕНИЕ № 354 
от 26 април 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни 
Дъбник, реши:

1. Одобрява окончателния проект на общ ус-
тройствен план на община Долни Дъбник.

2. Възлага на кмета на община Долни Дъбник 
да представя ежегодно за приемане от общинския 
съвет доклад за изпълнението на общия устрой-
ствен план на община Долни Дъбник в неговия 
обхват и предложение за изменението му, ако 
такива се налагат.

Председател: 
М. Стойчева

5935

ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 1006 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 1, чл. 109, 
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ предвид из-
ложеното в предложение № 90-00-5 от 23.04.2018 г. 
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
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Одобрява подробен ус т ройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура – електропровод за 
захранване на поземлен имот с идентификатор 
36498.16.25 в м. Долно поделение по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри (КККР) 
на гр. Карлово, община Карлово, като част от 
комплексен проект.

Подробният устройствен план – парцеларен 
план предвижда трасето на електропровод за 
захранване на поземлен имот с идентификатор 
36498.16.25 в м. Долно поделение по КККР на 
гр. Карлово да премине през имот 36498.19.112 – за 
селскостопански, горски, ведомствен път – пуб-
лична собственост на Община Карлово в м. Долно 
поделение по КККР на гр. Карлово.

Председател:  
Т. Шойлеков

6295

ОБЩИНА КРЕСНА

РЕШЕНИЕ № 468 
от 4 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Кресна, реши:

Одобрява следните ПУП – ПП (парцеларни 
планове) за линейни обекти на техническата 
инфраструктура (извън границите на урбанизи-
раната територия), съгласувани от ОбЕСУТ към 
ОбА – Кресна, с протокол № 3 от 3.04.2018 г., 
разрешен със Заповед № 315 от 26.02.2009 г. на 
кмета на община Кресна:

1. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен 
обект на техническата инфраструктура (извън 
границите на урбанизираната територия) за 
прокарване на: „Подземен водопровод за битови 
нужди“ през поземлен имот № 000160 (местен 
път), общинска собственост, за захранване с пи-
тейна вода на обект „Работилница за мраморни 
изделия“ в УПИ № 005117, м. Завоя, землище 
Кресна, община Кресна, област Благоевград, 
собственост на Красимир Крумов Симов, с 
дължина на трасето на водопровода, засягащ 
местен път № 000160, 22,57 м и обща квадрату-
ра на засегнатата от сервитута на водопровода 
площ 90 м2.

2. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен 
обект на техническата инфраструктура (извън 
границите на урбанизираната територия) за про-
карване на трасе на строеж: „Подземен кабел НН 
380/220 V“, през поземлен имот № 000160 (местен 
път), общинска собственост, за захранване с ел. 
енергия на обект „Работилница за мраморни изде-
лия“ в УПИ № 005117, м. Завоя, землище Кресна, 
община Кресна, област Благоевград, собственост 
на Красимир Крумов Симов, с дължина на трасето 
на ел. кабела, засягащ местен път № 000160, 44,46 
м и обща квадратура на засегнатата от сервитута 
на ел. провода площ 178 м2.

3. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен 
обект на техническата инфраструктура (извън 
границите на урбанизираната територия) за 

прокарване на трасе на строеж: „Канализаци-
онно отклонение“ през поземлен имот № 000160 
(местен път), общинска собственост, във връзка 
с инвестиционното намерение за отвеждане на 
отпадните води с канал от обект „Работилница 
за мраморни изделия“ в УПИ № 005117, м. Завоя, 
землище Кресна, община Кресна, от Красимир 
Крумов Симов, с дължина на трасето на канала 
за отпадни води, засягащ местен път № 000160, 
18,08 м и обща квадратура на засегнатата от 
сервитута на канала площ 72,32 м2.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Община Кресна 
пред Административния съд – Благоевград.

Председател: 
М. Божинова

5910

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕШЕНИЕ № 89 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – Момчилград, реши:

1. Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен 
план – парцеларен план) в землище Момчилград 
с ЕКАТТЕ 48996, за обект: „Подземно електроза-
хранващо кабелно трасе от трафопост БКТП 37-37 
до поземлени имоти 039180, 039181, 039182, 039184, 
039185, 039186 в местността Коджа тарла, община 
Момчилград“, с възложител Нурхан Лютви Али.

2. Възлага на кмета на общината да извърши 
действията по изпълнение на решението.

Председател:  
Ю. Юсеин

6294

ОБЩИНА РАКОВСКИ

РЕШЕНИЕ № 606 
от 29 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Раковски, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за транс-
портен достъп до УПИ-035 168 – Бензиностанция 
на земеделска земя, за процедура за промяна на 
предназначението съобразно изискванията на 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлени имоти № 000142 
и 000440, местност Казаните в землището на 
гр. Раковски. (Решение ІІ, взето с протокол 
№ 14/18.04.2018 г. на ЕСУТ при общината.)

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез 
Общинския съвет – гр. Раковски, до Администра-
тивния съд – Пловдив.

Председател: 
Г. Лесов

5911
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ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ № 1168 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС Об-
щинският съвет – гр. Сливен, реши:

Одобрява подробен устройствен план за позем-
лени имоти 030009, 030021 и 000090, местност Чаир 
алан, землище с. Селиминово, община Сливен, 
като се променя предназначението на имотите и 
от земеделски се преотреждат в „За разширение 
на гробищен парк и транспортен достъп до него“.

Решението подлежи на обжалване на осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ до Адми-
нистративния съд – Сливен.

Председател:  
Д. Митев

5905

РЕШЕНИЕ № 1169
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС Об-
щинският съвет – гр. Сливен, реши:

Одобрява подробен устройствен план за по-
землени имоти 000428, 040081 и 040082, местност 
Пелениката, землище с. Блатец, община Сливен, 
като се променя предназначението на части от 
имотите и от земеделски се преотреждат в „За 
разширение на гробищен парк“.

Решението подлежи на обжалване на осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ до Адми-
нистративния съд – Сливен.

Председател: 
Д. Митев

5906

РЕШЕНИЕ № 1170 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС Об-
щинският съвет – гр. Сливен, реши:

Одобрява подробен устройствен план за по-
землен имот 81387.12.5, местност Гробищата, 
землище с. Чинтулово, община Сливен, като се 
променя предназначението на част от имота и 
от земеделски се преотрежда в „За разширение 
на гробищен парк“.

Решението подлежи на обжалване на осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ до Адми-
нистративния съд – Сливен.

Председател: 
Д. Митев

5907

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1658 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе на външно ел. захран-
ване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 от 
местност Дечев кладенец по КККР на гр. Стара 
Загора, преминаващо през ПИ с идентифика-
тори 68850.199.512, 68850.199.516, 68850.206.510 
и 68850.199.18 по КККР на гр. Стара Загора, с 
дължина на кабелното трасе 195 м за нуждите 
на „Ес Кей“ – ЕООД, Стара Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: 
Т. Брайков

5847

РЕШЕНИЕ № 1659 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за външно водозахранване на ПИ 
с идентификатор 46417.31.10 от местност Калето 
по КККР на с. Малка Верея, община Стара 
Загора, с обща дължина на кабелното трасе 
250 м за нуждите на „Спити Ситония“ – ООД, 
и Община Стара Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: 
Т. Брайков

5848

РЕШЕНИЕ № 1664 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на външно електрозахранване 
на ПИ с идентификатори: 46417.29.71, 46417.29.72, 
46417.29.73, 46417.29.74, 46417.29.75, 46417.29.76, 
46417.29.77, 46417.29.78, 46417.29.79, 46417.29.80, 
46417.29.81, 46417.29.82, 46417.30.32, 46417.30.33, 
46417.30.34, 46417.30.35, 46417.30.36, 46417.30.37, 
46417.30.38 и 46417.31.10 от местност Калето по 
КККР на с. Малка Верея, община Стара Заго-
ра, с обща дължина на кабелното трасе 533 м 
за нуждите на „Спити Ситония“ – ООД, „ЕВН 
Ер“ – ЕАД, КЕЦ „ЗАГОРЕ“, „Чакалов“ – ЕООД, 
и „А Це Ес Консултинг“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: 
Т. Брайков

5849
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ОБЩИНА СЪРНИЦА

РЕШЕНИЕ № 66 
от 30 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА,  
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 и чл. 110, 
ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сър-
ница, реши:

1. Одобрява проект за ПУП – парцеларен план 
за трасе на подземна мрежа ниско напрежение 
за улично осветление по пътя за м. Орлино по 
КВС на гр. Сърница. Общата дължина на новото 
трасе е 5012 м. То е проектирано да започне от 
т. 1 – начална, която е при о.т. 311 на ул. Завод-
ска по плана на гр. Сърница, да продължи в 
южна посока до о.т. 312, на ул. Околовръстна, 
да пресече р. Доспат въздушно в района на съ-
ществуващ мост и в сервитута на общински път 
ПИ 000419 (дясно откъм гората) да достигне до 
ПИ 174074, м. Орлино по КВС на гр. Сърница, 
което е крайна точка № 80.

2. Дава съгласие преминаването на трасетата 
да се осъществи през следните имоти – публична 
общинска собственост: ул. Заводска, ул. Около-
връстна и ПИ 000149 – местен път.

Председател:  
С. Османджиков

6115

ОБЩИНА УГЪРЧИН

РЕШЕНИЕ № 513 
от 29 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 1 от прото-
кол № 2 от 17.04.2018 г. на ОЕСУТ при Община 
Угърчин Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:

Одобрява изработения проект на ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за ВиК захранване с пи-
тейна вода на две части от ПИ с идентификатор 
68076.241.11, представляващи: ПИ 68076.241.655 
и ПИ 68076.241.658, урегулирани (обособени) в 
УПИ ІІІ-241.655 и УПИ ІV-241.658 в местността 
Горунака по кадастралната карта на с. Сопот, 
община Угърчин, област Ловеч, и отредени „За 
производствени и складови нужди“ и приложената 
ВиК схема към него.

Проектът с ВиК схемата към него е изложен 
в стая 106 на Община Угърчин.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез общината 
до Административния съд – Ловеч.

Председател:  
Т. Мирчев

5951

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 705 
от 1 юни 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши: 

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за улична регулация и план за ре-
гулация на северната част на кв. 1101 и кв. 1105, 
южно от улица с осови точки 2, 3305, 15 и 18, 
ж.р. Каменец, гр. Хасково.

Проектира се нова улица с осови точки 313, 
314, 315 и 316. Улицата е с ширина 8,00 м, с улич-
но платно 4,00 м и два тротоара – северният с 
ширина 1,00 м, а южният с ширина 3,00 м. Юж-
ният тротоар е съобразен със съществуващите 
на място стълбове на електропреносната мрежа.

Проектира се нова улица с осови точки 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 и 327. 
Улицата е с ширина 6,00 м, с улично платно от 
4,00 м и два тротоара по 1,00 м.

В пространствата между новопроектирани-
те улици и улиците, предвидени с одобрения 
ПУП – ПУР на ж.р. Каменец, се проектират 
два нови урегулирани поземлени имота: в 
кв. 1101 – УПИ І – „За паркинг и озеленяване“, и 
в кв. 1105 – УПИ І – „За паркинг и озеленяване“.

Планът за регулация е нанесен с кафяви и 
зелени линии, щрихи и надписи в проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред 
Административния съд – Хасково.

Председател: 
Т. Захариева

5921

ОБЩИНА ХИСАРЯ

РЕШЕНИЕ № 529 
от 22 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Хисаря, одобрява проект на 
ПУП – парцеларен план на трасе за външно 
присъединяване на НН на „ПЕЕ – Водна помпа“ 
в ПИ 232067, землище с. Кръстевич, община Хи-
саря, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) 
001710 – полски пътища, публична общинска 
собственост, по КВС на землище с. Кръстевич, 
съгласно линиите в зелен и кафяв цвят, надпи-
сите в червен цвят и пунктирите в син цвят за 
сервитута на приложения проект.

Председател:  
Г. Султанов

5946

РЕШЕНИЕ № 530 
от 22 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Хисаря, одобрява проект на ПУП – пар-
целарен план на трасе и сервитутна линия на 
кабел 20 kV за обект в ПИ 533041, местност 
Алван дере, землище с. Паничери, община Хи-
саря, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) 
№ 000982 – полски пътища, 000984 – полски пъти-
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ща, 000985 – напоителни канали, 001005 – полски 
пътища, публична общинска собственост, и ПИ 
533041 – ниви, собственост на „Ес Ви Пи“ – ЕООД, 
по КВС на землище с. Паничери съгласно чер-
вените линии за трасето и зелените линии за 
сервитута на приложения проект.

Председател:  
Г. Султанов

5947

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № XXXIII4 
от 22 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 и с 
чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Решение № XXXII-20 
от 30.04.2018 г. Общинският съвет – гр. Ямбол, 
реши:

Одобрява проект за изменение на общия 
устройствен план на община Ямбол, с който за 
УПИ X-8059 и УПИ XVI-8059 в кв. 6 по плана на 
гр. Ямбол – Златен рог, се променя устройстве-
ната зона от Жм (устройствена жилищна зона 
с преобладаващо малкоетажно застрояване) в 
Смесена многофункционална устройствена зона 
(за жилищни и обществени функции) – Смф, 
съгласно графичната и текстова част на доку-
ментацията, представляваща неразделна част 
от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите ус-
тройствени планове, както и техните изменения 
не подлежат на обжалване.

Председател: 
Д. Ибришимов

5863

РЕШЕНИЕ № XXXIII5 
от 22 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 и с чл. 134, ал. 1, 
т. 5 от ЗУТ и одобрено задание Общинският 
съвет – гр. Ямбол, реши:

Одобрява проект за изменение на общия 
устройствен план на община Ямбол за УПИ 
LXIV-92 и УПИ LXV-91 – „за паркинг“, в кв. 170 
по плана на гр. Ямбол – селищно образувание 
Кринчовица, м. Кайнашки баир, касаещ ПИ с 
идентификатор 87374.512.236 по кадастралната 
карта на гр. Ямбол, с който се променя устрой-
ствената зона от Жмо (устройствена жилищна 
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване) 
в Оо (устройствена зона с общественообслужва-
щи дейности), съгласно графичната и текстова 
част на документацията, представляваща не-
разделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите ус-
тройствени планове, както и техните изменения 
не подлежат на обжалване. 

Председател: 
Д. Ибришимов

5864

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 400 
от 26 февруари 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК във връзка 
с чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на прав-
ното състояние и приватизационните оценки, 
чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за 
възлагане извършването на дейности, свърза-
ни с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство и заявление с 
вх. № 002-ОС-26 от 4.09.2017 г. Общинският 
съвет – с. Лесичово, реши:

1. Открива процедура по приватизация на 
общински нежилищен имот, невключен в имуще-
ството на общински търговски дружества, пред-
ставляващ застроен УПИ ІІ-81 – за обществени 
дейности, в кв. 16 по ПУП на с. Лесичово, с площ 
4876 м2 ведно с построените в него: триетажна 
масивна сграда със застроена площ 570 м2 и РЗП 
1579 м2; едноетажна масивна сграда със застроена 
площ 15 м2 и едноетажна масивна сграда със за-
строена площ 278 м2. Имотът е актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1897/14.11.2017 г. 
(вписан в Службата по вписванията – Пазарджик, 
в дв. вх. р. № 10489, том 35, акт № 44/16.11.2017 г.).

2. Упълномощава кмета на община Лесичово 
да възложи дейностите по изготвяне на анализи 
на правното състояние, информационни меморан-
думи и приватизационни оценки чрез провеждане 
на процедура по пряко договаряне.

3. Определя кмета на община Лесичово за лице, 
което да удостовери верността на информацията, 
съдържаща се в анализа на правното състояние 
на обекта на приватизация.

4. Възлага на кмета на община Лесичово да 
извърши всички необходими правни и фактически 
действия по изпълнение на настоящото решение.

Председател:  
В. Дамянов

5931

РЕШЕНИЕ № 450 
от 31 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, 
т. 2 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Реше-
ние № ІІІ, взето с протокол № 3 от 25.04.2018 г. 
на Общинския експертен съвет – с. Лесичово, 
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:

Одобрява ПУП – план за изменение на 
уличната и дворищната регулация на кв. 35а и 
улица с осови точки 117-75-77, като дворищните 
регулационни линии минават по заснетите им-
отни граници, а уличнорегулационните линии на 
улица с о.т. 117-75-77 минават по заснетата ситу-
ация на реализираната улица, новообразуваният 
УПИ VІІІ-515 да се отреди за спортен терен.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване от заинте-
ресованите лица чрез Община Лесичово пред 
Административния съд – Пазарджик.

Председател:  
В. Дамянов

5912

РЕШЕНИЕ № 453 
от 31 май 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, 
Решение № І, взето с протокол № 3 от 25.04.2018 г. 
на Общинския експертен съвет – с. Лесичово, 
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:

Одобрява ПУП – ПР на терен, предназначен 
за озеленяване и улица с о.т. 235-233 по ПУП на 
с. Калугерово, като за негова сметка и за сметка 
на част от улица с о.т. 235-233 се образува нов 
УПИ ХІІ – „За обслужващи дейности“, кв. 90, а 
останалата част от улицата става пешеходна алея.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване от заинте-
ресованите лица чрез Община Лесичово пред 
Административния съд – Пазарджик.

Председател: 
В. Дамянов

5913

ОБЩИНА С. РУЕН,  
ОБЛАСТ БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 371  
от 22 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Руен, 
реши:

Одобрява подробен ус т ройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел 
1 kV от табло ниско напрежение на трафопост 
в ПИ 000268 до електромерно табло пред ПИ 
028102, землище на с. Просеник, община Руен, 
област Бургас, съгласно текстовата и графичната 
част на проектоплана.

Решението подлежи на обжалване в 30-дне-
вен срок, определен с чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, 
пред Административния съд – Бургас, чрез 
Община Руен. 

Председател:  
Е. Ешереф

6116

РЕШЕНИЕ № 372  
от 22 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Руен, 
реши:

Одобрява подробен ус т ройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Ка-
белна линия 1 kV от ТП „Руен 2“ до електромер-

но табло пред ПИ 112004, землище на с. Руен, 
община Руен, област Бургас, съгласно текстовата 
и графичната част на проектоплана.

Решението подлежи на обжалване в 30-дне-
вен срок, определен с чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, 
пред Административния съд – Бургас, чрез 
Община Руен. 

Председател:  
Е. Ешереф

6117

27. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства открива 
производство по предоставяне на разрешение за 
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богатства – строи-
телни материали, в площ „Виктория“, разполо-
жена на територията на община Ловеч, област 
Ловеч, описана със следните гранични точки в 
координатна система 1970 г.:

№ Х (m) Y (m)

1. 4702640 8636585

2. 4702981 8636652

3. 4702966 8636862

4. 4703095 8636934

5. 4703178 8637043

6. 4703364 8637046

7. 4703489 8637238

8. 4703621 8637186

9. 4703715 8637225

10. 4703671 8637432

11. 4703644 8637576

12. 4703514 8637656

13. 4703448 8637713

14. 4703327 8637867

15. 4703322 8637972

16. 4703286 8638033

17. 4703140 8637997

18. 4703119 8638078

19. 4703242 8638108

20. 4703122 8638314

21. 4703161 8638411

22. 4703057 8638555

23. 4702840 8638724

24. 4702809 8638591

25. 4702817 8637955

26. 4702828 8637352

27. 4702817 8636825
5961
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ал. 2, чл. 145, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ от ЗУТ 
при условията на чл. 60, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс е издал Заповед № РС-40 
от 12.06.2018 г. за допълване на Разрешение за 
строеж № РС-68 от 6.12.2017 г. (ДВ, бр. 101 от 
2017 г.), издадено на Държавно предприятие „На-
ционална компания „Железопътна инфраструк-
тура“, с въвеждане на етапност на изпълнение на 
строеж: „Аварийно изграждане на укрепително 
съоръжение на левия откос на железния път в 
отсечката км 5+870 до км 6+060 с дължина 190 м 
на междугарието Захарна фабрика – Горна баня 
по 5-а жп линия в ПИ с ид. 68134.1111.361 и  
ид. 68134.1111.224 по КККР на територията на 
район „Красна поляна“, София, Столична общи-
на, област София-град – Първи етап: „Аварийно 
изграждане на укрепителни съоръжения на левия 
откос на железния път в отсечката км 5+870 до 
км 6+060“ – междугарие Захарна фабрика – Гор-
на баня“; Втори етап: „Пешеходна пасарелка на 
км 5+958“ и изграждане на Етап II: „Пешеходна 
пасарелка на км 5+958“ в ПИ с ид. 68134.1110.224 
по КККР на гр. София на територията на район 
„Красна поляна“, София, Столична община, 
област София-град, в обхвата на територията с 
трайно предназначение „територия на транспор-
та“ и начин на трайно ползване „за линии на 
релсов транспорт“, публична държавна собстве-
ност. Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от обнародването на обявление-
то в „Държавен вестник“ чрез Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
на основание чл. 60, ал. 4 от Административ-
нопроцесуалния кодекс. Заповед № РС-40 от 
12.06.2018 г. е неразделна част от Разрешение за 
строеж № РС-68 от 6.12.2017 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и 
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6418

10. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-
38 от 6.06.2018 г. за обект: Лот 25 „Път ІІІ-109 
(І-1) – гр. Мелник от км 0+528 до км 12+815“ 
(рехабилитация). На основание чл. 149, ал. 4 от 
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжал-
ване от заинтересуваните лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
5963

23. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж  
№ РС-42 от 14.06.2018 г. за строеж: Складово 
стопанство – две сгради за първоначална обра-
ботка и съхранение на зърно в насипно състоя-
ние в ПИ 07079.660.600, УПИ XLIII-561, 600, 
610, Бургас, по генералния план на пристанище 

30. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства открива 
производство по предоставяне на разрешение за 
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 7 ЗПБ – минни отпадъци, в площ „Окисни 
табани Юг“, разположена в землището на с. Цар 
Асен, община Пазарджик, област Пазарджик, и 
описана със следните координати в координатна 
система 1970 г.:

№ Х (m) Y (m)

1. 4565482 8581715

2. 4565502 8581828

3. 4565583 8581934

4. 4565713 8581992

5. 4565578 8582308

6. 4565172 8582014
6422

33. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства открива 
производство по предоставяне на разрешение 
за проучване на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, 
в площ „Костадин“, разположена на територията 
на община Сатовча, област Благоевград, описа-
на със следните гранични точки в координатна 
система 1970 г.:

№ Х (m) Y (m)

1. 4485365,5 8548742,0

2. 4485318,7 8548157,4

3. 4485171,6 8547930,0

4. 4485166,0 8547459,3

5. 4485332,1 8546693,7

6. 4484696,2 8546628,1

7. 4484524,8 8546455,6

8. 4484243,1 8548145,4

9. 4483975,3 8548176,9

10. 4483750,1 8548774,7

11. 4484486,5 8547962,6

12. 4484701,3 8547932,5

13. 4484868,8 8548216,7

14. 4484875,7 8548305,0

15. 4484986,9 8548298,3

16. 4485034,4 8548600,2

17. 4485250,0 8548755,3
6423

3. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството обявява, че на основание 
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 152, 
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за обществен транспорт с регионално значение 
„КРЗ Порт Бургас“. На основание чл. 149, ал. 4 от 
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжал-
ване от заинтересованите лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
6409

28. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Заповед № РС-41 от 14.06.2018 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-50 
от 27.09.2017 г. (ДВ, бр. 80 от 2017 г.) за обект: 
Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, обход на Ахелой 
от км 207+800 до км 212+233,06, за „Надлез при 
км 0+329,64 на път ІV-90052 „Ахелой – Тънко-
во“ над път І-9 при км 209+599,04“, с допуснато 
предварително изпълнение по реда на чл. 60, 
ал. 1 от АПК. На основание чл. 149, ал. 4 от 
ЗУТ заповедта за допълване на разрешението за 
строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
ните лица пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, а по 
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването є.
5962

Ася Гонева – председател на Надзорния съ
вет на Националния осигурителен институт, на 
основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално 
осигуряване обявява следните промени в състава 
на Надзорния съвет на Националния осигурителен 
институт: освобождава се като член на Надзорния 
съвет Милена Красимирова Кръстанова; опре-
деля се за член на Надзорния съвет Александър 
Георгиев Георгиев.
6408

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“, 
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ 
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (на-
чало пътен възел „Белокопитово“), участък от 
км 317+360 до км 318+820, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
общава на Сабина Исайева Слабакова, наслед-
ница на Ибрям Мустафов Хатибов, собственик 
на имот с идентификатор 80546.16.2, намиращ 
се в землището на с. Черенча, община Шумен, 
област Шумен, за постановяването на Решение 
№ 390 от 8.06.2018 г. на Министерския съвет, с 
което са отчуждени части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дне-
вен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“.
5959

6а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: АМ 
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел 
„Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 
327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), 
участък от км 317+360 до км 318+820, на осно-
вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Малин Исайев Исайев, 

наследник на Ибрям Мустафов Хатибов, собстве-
ник на имот с идентификатор 80546.16.2, намиращ 
се в землището на с. Черенча, община Шумен, 
област Шумен, за постановяването на Решение 
№ 390 от 8.06.2018 г. на Министерския съвет, с 
което са отчуждени части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дне-
вен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“.
5960

36. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с Поста-
новление № 29 от 5.06.2018 г. за възлагане на 
недвижим имот възлага на Георги Димитров 
Георгиев с адрес Кърджали, бул. Тракия № 12, 
блок „Милин камък“, вх. В, ет. 3, ап. 26, следния 
недвижим имот, представляващ самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 51500.506.341.1.306 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, 
одобрени със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. 
на изпълнителния директор на АК, няма изда-
дена заповед за изменение в КККР, съгласно 
схема № 15-432895 от 6.10.2015 г., издадена от 
СГКК – Бургас, с адрес на имота: Несебър, к.к. 
Слънчев бряг-запад, „Грамада 2“, ет. 3, вх. 2, 
ателие 306. Самостоятелният обект се намира 
в сграда № 1, разположена в поземлени имоти 
с идентификатори 51500.506.341, 51500.506.593, 
и принадлежи към поземлен имот с идентифи-
катор 51500.506.341 с предназначение на само-
стоятелния обект: ателие за творческа дейност, 
брой нива на обекта: 1, посочена в документа 
площ: няма, при съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж: 51500.506.341.1.305, 
51500.506.341.1.307, под обекта: 51500.506.341.1.205, 
над обекта: 51500.506.341.1.405, 51500.506.341.1.406, 
51500.506.341.1.407. Имотът се продава такъв, 
какъвто е към момента на продажбата, и купу-
вачът не може да претендира за недостатъци на 
закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 от 
ДОПК собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението.
6272

71. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на осно-
вание чл. 253 от ДОПК с Постановление за 
възлагане на недвижим имот № С180020-091-
0000352/4.06.2018 г. възлага на ЕТ „Джибо-
ти – ЕЛ – Живко Петков“, ЕИК 838165576, 
следния недвижим имот: самостоятелен обект в 
сграда – ателие за творческа дейност с иденти-
фикатор № 67338.561.84.15.15, с площ 24,74 кв. м, 
ведно с 4,03 кв. м идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж върху терена, 
намиращ се в Сливен, кв. Младост № 51, вх. Б, 
ет. 1, ателие № 15, при съседи с идентификатор 
67338.561.84.15.14. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписвани-
ята при районния съд по местонахождението 
на имота.
6410
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71а. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на осно-
вание чл. 253 от ДОПК с Постановление за 
възлагане на недвижим имот № С180020-091-
0000353/4.06.2018 г. възлага на Неделина Мит-
кова Божилова следния недвижим имот: само-
стоятелен обект в сграда –  търговски обект с 
идентификатор № 67338.561.84.15.6, с площ 80,62 
кв. м, ведно с 13,16% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху 
терена, намиращ се в Сливен, кв. Младост № 51, 
вх. Б, ет. 0, и при съседи 67338.561.84.15.5. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
6411

4. – Югозападният университет „Неофит Рил
ски“ – Благоевград, обявява конкурси за главни 
асистенти в професионално направление: 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата/
Теория и история на културата (Мегалитната 
култура в Древна Тракия) – един; 4.4. Науки за 
земята/Картография и тематично картографи-
ране – един; 4.4. Науки за земята/Екология и 
опазване на околната среда (зооекология) – един; 
8.4. Театрално и филмово изкуство/Кинознание, 
киноизкуство и телевизия (филмово и телевизи-
онно операторство) – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. 
(073) 588 566.
6109

466. – Националният център по заразни и 
паразитни болести – София, обявява конкурс 
за академична длъжност главен асистент в 
област на висшето образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, научната специалност „Микроби-
ология“ – 01.06.12 – един за нуждите на отдел 
„Микробиология“ на НЦЗПБ, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти и справки: в служба „Личен състав“ на 
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, 
тел. за справки: 9446-999, в. 321.
6425

7. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за улична регулация между о.т. 250 – о.т. 31а 
и о.т. 30; изменение на план за регулация и 
застрояване на УПИ ХІ-214 – „За обществено 
обслужване и ТП“ – създаване на нов УПИ ХІ-
660 – „За ЖС, обществено обслужване, ПГ и ТП“, 
кв. 24д; създаване на нов кв. 24з и ИПР за нов 
УПИ І-210 – „За ОО и ТП“, м. Младост 4, район 
„Младост“. Проектът е изложен в район „Младост“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до главния архитект на Столична община чрез 
район „Младост“.
6442

15. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собствени-
ци по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 

проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за трасе на подземна кабелна 
линия 20 kV, преминаващо през ПИ с идентифи-
катори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 
по КК на с. Твърдица, община Бургас. Проектът 
е изложен за разглеждане в стая 401 в сградата 
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация в едно-
месечен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“.
6429

1. – Областният управител на област с ад
министративен център Варна на основание 
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед 
№ РД-18-7706-132 от 12.06.2018 г. за допълване 
на Разрешение за строеж № 28 от 5.03.2015 г., 
влязло в сила на 20.03.2015 г., и Заповед № 118 
от 8.12.2015 г. за допълване на Разрешение за 
строеж № 28 от 5.03.2015 г., влязла в сила на 
28.12.2015 г., издадени от главния архитект на 
община Варна, за строеж „Ремонт, реконструк-
ция, модернизация и основно обновяване на 
апартаментен хотел „Вероника“, намиращ се в 
имот с идентификатор 10135.2570.97 по КККР на 
район „Приморски“, община Варна. На основа-
ние чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез областния управител на област с 
административен център Варна.
6428

62. – Община Варна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов 
парк“, община Варна, който е изложен в дирекция 
„Устройство на територията“ – район „Аспарухо-
во“, Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Община Варна чрез 
дирекция „Устройство на територията“ – район 
„Аспарухово“, Община Варна.
6114

35. – Областният управител на област Габрово 
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е издадена Заповед 
№ РРТУ-01-07-75 от 28.05.2018 г. за допълване 
на издадено Разрешение за строеж за обект на 
техническата инфраструктура № 1 от 30.07.2014 г. 
на „Цифрови системи“ – ООД, Варна, на изме-
нения по одобрен работен инвестиционен проект 
за строеж: „Подземна тръбна мрежа за оптич-
на свързаност и изтегляне на оптичен кабел 
на територията на област Габрово в участъка 
гр. Габрово – гр. Трявна – промени по време на 
строителство“. Обектът е четвърта категория на 
основание ЗУТ, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ и 
чл. 8, ал. 5 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. На 
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ допълнението 
към разрешението за строеж подлежи на об-
жалване пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“.
6107
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25. – Община Кюстендил на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за опре-
деляне на трасе за обект: „Нов траен горски 
път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в 
териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, 
преминаващо през имоти извън регулацията на 
с. Жиленци, община Кюстендил – ПИ 000078, 
ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, 
ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище 
с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, община Кюстендил. 
Възложител на проекта е „Югозападно държав-
но предприятие“ ДП, Благоевград“ – ТП ДЛС 
„Осогово“ – Кюстендил. Проектът и придружа-
ващата го документация се намират в Община 
Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1, стая № 19. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноме-
сечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
6293

42. – Община с. Кайнарджа, област Силистра, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на 
заинтересованите лица, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за външно електрозахранване на 
ПИ № 029001 в землището на с. Голеш, община 
Кайнарджа. Проектът е изложен в стая 206 в 
сградата на общинската администрация – с. Кай-
нарджа, ул. Димитър Дончев № 2. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
6432

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от Иван Ненов Ма-
ринов от София, ж.к. Сухата река, бл. 10, вх. А, 
ет. 2, ап. 3, чрез адв. Павлин Стефанов Стоев, 
София, ул. Георги С. Раковски № 147, партер, 
офис 1, на чл. 8, ал. 3, т. 2 от Правилника за 
администрацията на Прокуратурата на Републи-
ка България, издаден от Висшия съдебен съвет 
(обн., ДВ, бр. 106 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 
2016 г., бр. 12 от 2018 г.; изм., бр. 33 от 2018 г.), 
по което е образувано адм. д. № 7520/2018 г. по 
описа на Върховния административен съд. Делото 
е насрочено за 18.09.2018 г.
6300

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по протест на прокурор от Окръжната про-
куратура – Благоевград, против чл. 102, ал. 1 и 
3 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и вза-
имодействието му с общинската администра-
ция – Благоевград, приет с Решение № 8 по 
протокол № 3 от 27.11.2015 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, изм. с Решение № 26 по 
протокол № 4 от 11.12.2015 г., Решение № 119 по 
протокол № 7 от 26.02.2016 г., Решение № 392 по 

протокол № 15 от 28.12.2017 г. на ОбС – Благоев-
град, е образувано адм. дело № 503/2018 г., което 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 21.09.2018 г. от 11 ч.
6112

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
по протест на Окръжната прокуратура – Благоев-
град, против чл. 15, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация, мандат 2015 – 2019 г. 
на Община Гърмен, приет с Решение № 19 по 
протокол № 2 от 30.11.2015 г. на ОбС – с. Гър-
мен, е образувано адм. дело № 505/2018 г., което 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 5.10.2018 г. от 10 ч.
6113

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ап. 1 и 2 от АПК съобща-
ва, че по протест (поправен) на прокурор при 
Окръжната прокуратура – Благоевград, срещу 
разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 5 и 6, 
чл. 8 от раздел втори „Регистрация на кучета“, 
чл. 17, ал. 2 относно думите „или упълномощени 
от него лица“, чл. 18 и чл. 19, ал. 2 от раздел 
пети „Контрол и санкции“ от Наредбата за 
регистрация, стопанисване и контрол на куче-
тата и организацията на работа и условията на 
отглеждане във временен приют на територията 
на община Гърмен, приета с Решение № 123 
по протокол № 11 от заседание на Общинския 
съвет – с. Гърмен, на 30.07.2008 г., е образувано 
адм. д. № 484/2018 г. по описа на Администра-
тивния съд – Благоевград, което е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
28.09.2018 г. от 10 ч.
6271

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, 
че е постъпило оспорване от Окръжната прокура-
тура –  Бургас, срещу чл. 5 и чл. 21, ал. 2 в частта 
„или упълномощено от него лице“ и чл. 21, ал. 7 
от Наредбата за реда за придобиване, притежаване 
и отглеждане на кучета и овладяване популацията 
на безстопанствените кучета на територията на 
община Средец, както и в нейната цялост. По ос-
порването е образувано адм. дело № 1301/2018 г., 
насрочено за 20.09.2018 г. от 11 ч.
5972

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от Окръжната прокурату-
ра – Бургас, против: чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 5, букви 
„е“ и „ж“, чл. 15, чл. 16, чл. 25, ал. 2, чл. 36, ал. 2 
във връзка с ал. 1, буква „в“, чл. 31, чл. 50, ал. 2 
от Наредбата за регистрация, стопанисване и 
контрол на кучетата на територията на община 
Камено, приета с решение по протокол № 23 
от 18.06.2009 г. на Общинския съвет – гр. Ка-
мено. По оспорването е образувано адм. д. 
№ 1419/2018 г.
6103

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в 
Окръжната прокуратура – Бургас, срещу чл. 76, 
ал. 2 във връзка с ал. 1 от Правилника за органи-
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зацията и дейността на Общинския съвет – гр. Ца-
рево, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, приет с решение 
по протокол № 2 от 3.12.2015 г. По оспорването 
е образувано адм. д. № 1480/2018 г. по описа на 
Административния съд – Бургас, което е насро-
чено за 4.10.2018 г. от 11,10 ч.
6435

Административният съд – Варна, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил 
протест от Росица Тонева – прокурор при Окръж-
ната прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на 
чл. 7, ал. 4, т. 1 (в частта „за 1 куче“) и т. 6, чл. 29, 
т. 1 и 4 от Наредбата за защита на животните, 
овладяване популацията на безстопанствените 
кучета, притежаване и отглеждане на кучета 
на територията на община Ветрино, приета от 
Общинския съвет – с. Ветрино, с Решение № 213 
по протокол № 13 от 27.09.2012 г. Във връзка с ос-
порването е образувано адм. дело № 1548/2018 г. 
по описа на Административния съд – Варна, 
ХХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 20.09.2018 г. от 13 ч.
5954

Административният съд – Кърджали, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване 
от Окръжната прокуратура – Кърджали, на раз-
поредбите на Наредбата за реда за организация 
на транспортната дейност и безопасността на 
движението на територията на община Кърджа-
ли, приета с Решение № 64 от 27.04.2010 г. на 
Общинския съвет – гр. Кърджали, по което е 
образувано адм. д. № 246/2018 г. на Администра-
тивния съд – Кърджали, насрочено за разглеж-
дане в открито съдебно заседание на 5.09.2018 г. 
от 10,40 ч.
6305

Административният съд – Кърджали, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната 
прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на На-
редбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията 
на община Кърджали, приета с Решение № 94 от 
29.05.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, 
по което е образувано адм. дело № 245/2018 г. на 
Административния съд – Кърджали, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
5.09.2018 г. от 10,35 ч.
6306

Административният съд – Кюстендил, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
обявява, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8, т. 6, 
чл. 9, ал. 1, чл. 15, ал. 4, чл. 17, ал. 2 в частта 
относно „…или упълномощени от него лица“, 
чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за регистрация, 
стопанисване и контрол на кучетата на терито-
рията на община Кочериново, приета с Решение 
№ 101 от 30.06.2008 г., изменена с Решение № 13 
от 2.12.2011 г. от Общинския съвет – гр. Коче-
риново. Твърди се, че цитираните разпоредби 
са в противоречие с нормативните разпоредби 
на актове от по-висока степен и като такива са 
противозаконни. По протеста е образувано адм. д. 

№ 178/2018 г. по описа на Административния 
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито 
съдебно заседание на 4.07.2018 г. от 10 ч.
5923

Административният съд – Кюстендил, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
обявява, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 14 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общин-
ския съвет – гр. Бобов дол, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската админи-
страция, приет с Решение № 98 от 24.06.2010 г. 
по протокол № 7 от 24.06.2010 г. на Общинския 
съвет – гр. Бобов дол. Твърди се, че цитираната 
разпоредба е в противоречие с нормативна раз-
поредба на акт от по-висока степен (ЗМСМА) 
и като такава е противозаконна. По протеста 
е образувано адм. дело № 239/2018 г. по описа 
на Административния съд – Кюстендил. По 
делото е насрочено открито съдебно заседание 
на 11.07.2018 г. от 10 ч.
5924

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на 
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазар-
джик – Стефан Янев, подаден против разпоред-
бите на чл. 15, ал. 1, т. 7 и чл. 16, ал. 4, т. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – гр. Сърница, и взаимодейст-
вието му с общинската администрация, приет 
с Решение № 2 от 10.11.2015 г. на Общинския 
съвет – гр. Сърница. По протеста е образувано 
административно дело № 567 по описа на Адми-
нистративния съд – Пазарджик, за 2018 г.
5925

Административният съд – Плевен, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е подаден протест от прокурор при Окръжната 
прокуратура – Плевен, срещу чл. 3, чл. 4, ал. 1, 
т. 7, букви „е“ и „ж“, чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 7 
във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, чл. 24, ал. 8, чл. 4, 
ал. 1, т. 5, 9 и 12 и ал. 2, т. 4 и чл. 11, ал. 1, т. 6, 
буква „б“ и т. 13 от Наредба № 5 за овладяване 
на популацията на безстопанствени кучета на 
територията на община Левски, приета с Решение 
№ 727 по протокол № 60 от 30.07.2015 г. на Общин-
ския съвет – гр. Левски, по който е образувано 
адм. д. № 490 по описа на Административния 
съд – Плевен, за 2018.
6100

Административният съд – Пловдив, на осно-
вание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съоб-
щава, че е образувано адм. дело № 1643 по описа 
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, 
VІІ състав, с оспорващ – прокурор от Окръжната 
прокуратура – Пловдив, и ответник по жалба-
та – Общинският съвет – гр. Стамболийски, 
против Наредбата за условията за гледане на 
животни – домашни любимци и селскостопански 
животни, на територията на община Стамбо-
лийски, изменена и допълнена с Решение № 103, 
взето с протокол № 18 от 28.09.2012 г., в частта: 
Забранена е продажбата на животни домашни 
любимци на лица под 16 г. без писмено съгласие 
на родителите или настойниците им – чл. 3, 
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ал. 2; наказателните постановления се издават 
от кмета на общината или от упълномощени от 
него лица – чл. 15, ал. 2.
5926

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, 
че е образувано административно дело № 1727 
по описа за 2018 г. на Административният 
съд – Пловдив, VІІ състав, с оспорващ – прокурор 
от Окръжната прокуратура – Пловдив, и ответ-
ник по жалбата – Общинският съвет – гр. Сопот, 
против Наредбата за придобиване, притежаване, 
отглеждане на кучета – домашни любимци, и 
овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Сопот в частта: 
Продажбата или дарение на куче на лице под 
18 години се извършва единствено с писмено 
съгласие на родител или настойник – чл. 5. От 
заплащане на „такса за притежаване на куче“ 
се освобождават собствениците на ловни куче-
та – удостоверено от собственика с представяне 
копие на заверен ловен билет – чл. 6, ал. 1, т. 6, 
буква „е“. Въз основа на съставените актове 
за установени административни нарушения се 
издават наказателни постановления от кмета 
на община Сопот или упълномощени от него 
длъжностни лица – чл. 21, ал. 4. На собственик 
на куче – домашен любимец, нарушил разпоред-
бите на чл. 10, ал. 1 от посочената наредба, се 
налага глоба в размер от 100 до 250 лв. – чл. 22, 
ал. 7 във връзка чл. 10, ал. 1, т. 1 и 5.
5927

Административният съд – Пловдив, Х със-
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано 
адм. дело № 1630 по описа за 2018 г. на Ад-
министративния съд – Пловдив, по протест на 
Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 3, 
чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2, т. 3, пр. 4, чл. 16, ал. 8 
във връзка с ал. 1 и 4, чл. 21, ал. 4 във връзка с 
ал. 1, т. 2 и чл. 30, ал. 2 от Наредбата за овладя-
ване популацията на безстопанствените кучета 
и регламентиране отглеждането на домашни 
любимци на територията на община Марица, 
приета с Решение № 172, взето с протокол № 6 
от 28.05.2013 г. на Общинския съвет – Марица.
5955

Административният съд – Пловдив, на ос-
нование чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е образувано адм.д. № 1471 по описа 
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, 
по протест от прокурор при Окръжната про-
куратура – Пловдив, против чл. 66, ал. 1, т. 8 
от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет – гр. Куклен, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 163, взето 
с протокол № 11 от 25.03.2016 г. на Общинския 
съвет – гр. Куклен, изменен и допълнен.
6102

Административният съд – Пловдив, второ 
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във 
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от Ок-
ръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило 
оспорване на чл. 20, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – гр. Първомай, по което е 
образувано адм. д. № 1771/2018 г. по описа на 
Административния съд – Пловдив, със страни: 

оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив; 
ответник – Общинският съвет – Първомай. Дело-
то е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание за 26.09.2018 г. от 9 ч.
6301

Административният съд – Пловдив, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 1762 по описа 
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, 
ХVІ състав, по протест от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 58 
до чл. 63 от Наредбата за реда за учредяване на 
търговски дружества и упражняване правата на 
собственост на Община Пловдив върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества.
6302

Административният съд – Пловдив, ХVІІ 
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във 
връзка с чл. 188 от Административнопроцесу-
алния кодекс съобщава, че е постъпил протест 
от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу 
чл. 5, чл. 21, ал. 4 и чл. 22, ал. 7 от Наредбата 
за придобиване, притежаване, отглеждане на 
кучета – домашни любимци, и овладяване попу-
лацията на безстопанствените кучета на терито-
рията на община Първомай, приета с Решение 
№ 164 от 30.11.2012 г., взето с протокол № 16 на 
Общинския съвет – гр. Първомай, по което е 
образувано адм. д. № 1713/2018 г. по описа на 
Административния съд – Пловдив.
6303

Административният съд – Силистра, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от проку-
рор при Окръжната прокуратура – Силистра, 
на Заповед № ЗК-57 от 11.01.2018 г. на кмета на 
община Силистра, с която са утвърдени график 
на дейностите за осъществяване на приема в 
първи клас в общинските училища на терито-
рията на гр. Силистра за учебната 2018/2019 г. и 
критерии при осъществяване на приема, по което 
е образувано адм. дело № 36/2018 г. по описа на 
Административния съд – Силистра.
5928

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата 
за търговската дейност и услуги на територията 
на община Силистра, приета с Решение № 350 
по протокол № 11 от 18.07.2008 г. от заседание 
на Общинския съвет – гр. Силистра, по което 
е образувано адм.д. № 100/2018 г. по описа на 
Административния съд –  Силистра, насрочено 
за 19.09.2018 г. от 11 ч.
6101

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Силистра, на разпоред-
бите на Наредба № 1 за поддържане и опазване 
на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Тутракан, 
по което е образувано адм. дело № 107/2018 г. 
по описа на Административния съд – Силистра.
6278
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Административният съд – Силистра, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната 
прокуратура – Силистра, на разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, на Община Алфатар, по което е 
образувано адм. дело № 106/2018 г. по описа на 
Административния съд – Силистра.
6279

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбата 
на чл. 100, ал. 3 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – гр. Силистра, 
по което е образувано адм. дело № 108/2018 г. 
по описа на Административния съд – Силистра.
6280

Административният съд – Сливен, на осно-
вание чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава, че в съда 
е постъпила жалба с предмет на оспорване раз-
поредбата на чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги и предоставяни права 
на територията на община Сливен, по което е 
образувано адм. д. № 180/2018 г. по описа на 
Административния съд – Сливен, което е на-
срочено за разглеждане в открито заседание за 
5.09.2018 г. от 14 ч.
6105

Административният съд – София област, 
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, 
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК 
съобщава, че в Административния съд – София 
област, е образувано адм. дело № 555/2018 г. по 
описа на съда по протест на Окръжната прокура-
тура – София, което е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 26.09.2018 г. от 10 ч. 
и по което предмет на оспорване е Наредбата за 
реда за регистрация, стопанисване и контрол на 
кучетата в община Долна баня. Конституирани 
страни в производството са: оспорващ – Окръж-
ната прокуратура – София, и административен 
орган – Общинският съвет – гр. Долна баня.
5956

Административният съд – София област, 
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Адми-
нистративния съд – София област, е образувано 
адм. д. № 584/2018 г. по описа на съда по протест 
на прокурор от Софийската окръжна прокура-
тура срещу Решение № 121 по протокол № 21 от 
21.04.2005 г., с което Общинският съвет – с. Мир-
ково, е приел Наредбата за реда за регистрация, 
стопанисване и контрол на кучетата в община 
Мирково. Административно дело № 584/2018 г. 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч.
5973

Административният съд – София област, 
първи състав, на основание чл. 188 във връзка 
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по 
протест на Окръжната прокуратура – София, 
е образувано адм. д. № 580/2018 г. по описа на 
АССO, което ще бъде разгледано в открито съ-

дебно заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч. с предмет 
на оспорване: Наредбата за регистрация, стопа-
нисване и контрол на кучетата и овладяване на 
популациите от безстопанствени кучета в региона 
на община Самоков, приета с Решение № 560 по 
протокол № 14 от 30.10.2008 г. на Общинския 
съвет – гр. Самоков.
6104

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка чл. 188 
от Административнопроцесуалния кодекс съоб-
щава, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който 
е оспорена Наредбата за определянето и адми-
нистрирането на месните такси и цени на услуги 
на територията на община Гълъбово, по който 
е образувано адм. дело № 275/2018 г. по описа 
на Административния съд – Стара Загора, и е 
насрочено за 27.09.2018 г. от 11,30 ч.
6304

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпил протест на Петко Георгиев – проку-
рор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, 
с който е оспорена Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Гълъбово, по който е 
образувано адм. дело № 276/2018 г. по описа на 
Административния съд – Стара Загора, насрочено 
за 20.09.2018 г. от 11,30 ч.
6434

Варненският районен съд, 34 състав, призовава 
Игор Алексеевич Матвеев, гражданин на Руската 
федерация, роден на 18.08.1961 г. в Орловска об-
ласт, СССР, с постоянен адрес: Руска федерация, 
Орловска област, гр. Мценск, 1-ви микрорайон, 
д. 4, кв. 71, с неизвестен адрес, като ответник 
по предявения от Алексей Викторович Волков и 
Анна Викторовна Волкова иск с правно основание 
чл. 341 ГПК по гр. дело № 10870/2017 г. по описа 
на ВРС, 34 състав, като указва за призованото 
лице, че в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ следва да се яви в съда, за 
да получи препис от книжа.
6281

Смолянският районен съд призовава Оксана 
Владимировна Виниходова, родена на 2.11.1977 г. 
в гр. Волоград, Руска федерация, да се яви в съда 
за връчване на книжата на 11.07.2018 г. от 10 ч. 
като ответница по гр.д. № 587/2017 г. по описа 
на Районния съд – Смолян, заведено от Ангел 
Иванов Доралиев.
6106

Старозагорският районен съд, гр. отделение, 
ІІІ гр. състав, уведомява Мухаммад Садийк, ро-
ден на 25.04.1992 г., гражданин на Пакистан, без 
постоянен и настоящ адрес в Република България, 
че е ответник по гр. дело № 656/2018 г. по описа 
на Районния съд – Стара Загора, образувано по 
предявен от Гюл Гюлсюм Сали иск по чл. 49 
от СК, и му указва, че в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в канцеларията на Районния съд – Стара 
Загора, гр. отделение, за връчване на съобщени-
ето по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба 
и приложенията към нея, в противен случай ще 
му бъде назначен особен представител.
6282
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
427. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване 

обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Активи
Нетекущи активи
Сгради, машини и съоръжения 1 289 1 064
Нематериални активи 4 8
Инвестиционни имоти 3 295 3 295
Дългосрочни финансови активи 50 320 61 291
Финансови активи на разположение за продажба 472 472
Предплатени суми - 21
Отсрочени данъчни активи 37 36
Общо нетекущи активи 55 417 66 187
Текущи активи
Материални запаси 5 3
Депозити 1 459 259
Търговски вземания 105 -
Вземания от свързани лица 1 609 1 014
Други вземания 1 342 387
Пари и парични еквиваленти 2 720 2 386
Текущи активи 7 240 4 049
Общо активи 62 657 70 236
Собствен капитал
Акционерен капитал 10 500 10 500
Резерви 1 050 1 050
Неразпределена печалба 19 519 14 246
Общо собствен капитал 31 069 25 796
Пенсионни резерви 30 127 27 093
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг - 5
Отсрочени данъчни пасиви 30 28
Общо нетекущи пасиви 30 33
Текущи пасиви
Провизии 10 80
Пенсионни и други задължения към персонала 274 237
Задължения по финансов лизинг 5 14
Търговски задължения 949 1 119
Краткосрочни задължения към свързани лица 30 24
Данъчни задължения 51 170
Задължения по репо сделки - 15 573
Други задължения 112 97
Текущи пасиви 1 431 17 314
Общо пасиви 1 461 17 347
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви 62 657 70 236

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща
на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Приходи от пенсионноосигурителна дейност 17 541 16 760
Административни разходи -11 238 -11 634
Резултат от пенсионноосигурителна дейност 6 303 5 126
Промяна на пенсионни резерви, нетно -3 000 -5 000
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, нетно

2 432 6 500

Загуба от инвестиционни имоти -14 -11
Разходи за обезценка на финансови активи -37 -2
Други приходи 228 169
Други финансови приходи/(разходи), нетно -101 -22
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2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Резултат от дейността за периода преди данъци 5 811 6 760
Разходи за данъци върху дохода, нетно -538 -461
Нетен резултат за периода 5 273 6 299

лв. лв.
Доход на акция 5,02 6

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.
Всички суми са представени в ’000 лв. Акционерен 

капитал
Резерви Неразпределена 

печалба
Общо собствен 

капитал 
Салдо към 1 януари 2017 г. 10 500 1 050 14 246 25 796
Печалба за годината - - 5 273 5 273
Общо всеобхватен доход за годината - - 5 273 5 273
Салдо към 31 декември 2017 г. 10 500 1 050 19 519 31 069

Всички суми са представени в ’000 лв. Акционерен 
капитал

Резерви Неразпределена 
печалба

Общо собствен 
капитал 

Салдо към 1 януари 2016 г. 10 500 748 8 249 19 497
Печалба за годината - - 6 299 6 299
Общо всеобхватен доход за годината - - 6 299 6 299
Заделяне на законови резерви - 302 -302 -
Салдо към 31 декември 2016 г. 10 500 1 050 14 246 25 796

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове 17 045 16 714
Плащания към пенсионни фондове -76 -38
Постъпления от търговски контрагенти 279 551
Плащания към доставчици -7 311 -7 131
Плащания към персонал и осигурителни институции -3 722 -3 466
Плащания за данъци -322 -310
Плащания за данък върху дохода -657 -357
Други парични потоци от оперативна дейност -12 -11
Нетен паричен поток от оперативна дейност 5 224 5 952
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи -491 -562
Придобиване на финансови активи -54 983 -63 238
Постъпления от продажба на финансови активи 48 707 57 573
Получени лихви 1 909 888
Получени дивиденти 96 408
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност -4 762 -4 931
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг -100 -104

-16
Нетен паричен поток от финансова дейност -116 -104
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти 346 917
Отрицателни валутно-курсови разлики, нетно -12 4
Пари и парични еквиваленти в началото на годината 2 386 1 465
Пари и парични еквиваленти в края на годината 2 720 2 386

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, 
приключваща на 31 декември 2017 г.

Всички суми са в ’000 лв. Резерв мини-
мална доход-
ност ППФ

Резерв мини-
мална доход-
ност УПФ

Пожизнен 
пенсионен 

резерв УПФ

Пожизнен 
пенсионен 

резерв ДПФ

Общо пенси-
онноосигури-
телни резерви

Салдо към 1 януари 2016 г. 3 000 19 000 59 12 22 071
Изменение на пенсионноосигу-
рителните резерви

300 4 700 23 -1 5 022

Салдо към 31 декември 2016 г. 3 300 23 700 82 11 27 093
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Всички суми са в ’000 лв. Резерв мини-
мална доход-
ност ППФ

Резерв мини-
мална доход-
ност УПФ

Пожизнен 
пенсионен 

резерв УПФ

Пожизнен 
пенсионен 

резерв ДПФ

Общо пенси-
онноосигури-
телни резерви

Изменение на пенсионноосигу-
рителните резерви

700 2 300 34 - 3 034

Салдо към 31 декември 2017 г. 4 000 26 000 116 11 30 127

Съставил: Главен изпълнителен директор: 
Т. Петрова М. Марков

         Изпълнителен директор: 
         О. Георгиев

427а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти 7 382 5 951
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 162 658 142 493
Вземания 9 951 7 224
Парични средства 3 243 11 276
Общо активи 183 234 166 944
Пасиви
Задължения към осигурени лица 1 1
Задължения към свързани лица 195 124
Задължения за прeвеждане на средства на лица от ФДЗПО във фонд на НОИ 287 292
Задължения по репо сделки и други 394 1
Общо пасиви 877 418
Нетни активи в наличност за доходи 182 357 166 526

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, 
приключваща на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, нетно

8 953 10 618

Загуба от инвестиционни имоти -85 -55
Печалба от инвестиране на средствата на фонда 8 868 10 563
Вноски за осигурени лица 17 535 17 666
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове 6 065 4 534
Увеличения, свързани с осигурителни вноски 23 600 22 200
Изплатени суми по осигурителни договори -7 107 -6 276
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове -7 326 -8 861
Прехвърлени суми към държавния бюджет -7 -1
Удръжки и такси за ПОК -2 197 -2 189
Намаления, свързани с осигурителни вноски -16 637 -17 327

Увеличение/(намаление), нетно 15 831 15 436
Нетни активи в наличност в началото на периода 166 526 151 090
Нетни активи в наличност в края на периода 182 357 166 526

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица 17 535 17 666
Плащания, свързани с осигурени лица -7 119 -5 985
Платени такси на ПОК -2 126 -2 191
Постъпления от други пенсионни фондове 2 780 1 619
Плащания към други пенсионни фондове -4 041 -5 946
Други парични потоци от основна дейност -2 -1
Паричен поток от оперативна дейност 7 027 5 162
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти 3 812 3 704
Придобиване на инвестиции -87 653 -55 990
Постъпления от сделки с чуждестранна валута 384 2 173
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2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Плащания по сделки с чуждестранна валута -563 -2 008
Постъпления от продажба на инвестиции 70 555 50 467
Плащания, свързани с инвестиционни имоти -1 604 -27
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти 9 210
Паричен поток от инвестиционна дейност -15 060 -1 471
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти -8 033 3 691
Парични средства и еквиваленти в началото на периода 11 276 7 585
Парични средства и еквиваленти в края на периода 3 243 11 276

Съставил: Главен изпълнителен директор: 
Т. Петрова М. Марков

         Изпълнителен директор: 
         О. Георгиев

427б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти 47 790 43 908
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 1 068 058 863 961
Вземания 42 959 51 111
Парични средства 53 977 73 271
Общо активи 1 212 784 1 032 251
Пасиви
Задължения към осигурени лица 1 1
Задължения към свързани лица 1 340 764
Задължения за прeвеждане на средства на лица от ФДЗПО във фонд на НОИ 1 322 2 489
Задължения по репо сделки и други 26 531 9 201
Общо пасиви 29 194 12 455
Нетни активи в наличност за доходи 1 183 590 1 019 796

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, 
приключваща на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, нетно

75 316 69 827

Печалба/(загуба) от  инвестиционни имоти -442 -167
Печалба от инвестиране на средствата на фонда 74 874 69 660
Вноски за осигурени лица 129 560 124 143
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове 36 831 24 295
Увеличения, свързани с осигурителни вноски 166 391 148 438
Изплатени суми по осигурителни договори -2 268 -1 739
Прехвърлени средства към пенсионен резерв -34 -23
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове -55 273 -54 927
Средства на лица избрали, да преминат от ФДЗПО във фонд на НОИ -5 087 -15 651
Удръжки и такси за ПОК -14 809 -14 003
Намаления, свързани с осигурителни вноски -77 471 -86 343
Увеличение, нетно 163 794 131 755
Нетни активи в наличност в начало на периода 1 019 796 888 041
Нетни активи в наличност в края на периода 1 183 590 1 019 796

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица 129 560 124 143
Плащания, свързани с осигурени лица -8 522 -16 529
Платени такси на ПОК -14 233 -13 988



БРОЙ 54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  95   

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Други плащания към ПОК - -
Плащания за пенсионен резерв -34 -23
Постъпления от други пенсионни фондове 8 262 5 705
Плащания към други пенсионни фондове -26 704 -36 336
Паричен поток от оперативна дейност 88 329 62 972
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти 27 786 19 714
Платени лихви -4 -7
Придобиване на финансови активи -675 784 -590 225
Постъпления от продажба на финансови активи 554 944 517 177
Плащания, свързани с инвестиционни имоти -12 941 -11 155
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти 667 7 494
Други парични потоци от инвестиционна дейност -4 -4
Паричен поток от инвестиционна дейност -105 336 -57 006
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти -17 007 5 966
Парични средства и еквиваленти в началото на периода 73 271 66 114
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на -2 287 1 191
парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода 53 977 73 271

Съставил: Главен изпълнителен директор: 
Т. Петрова М. Марков

         Изпълнителен директор: 
         О. Георгиев

427в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва: 
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти 3 374 3 395
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 77 085 68 754
Вземания 3 597 1 792
Парични средства 898 1 564
Общо активи 84 954 75 505
Пасиви
Задължения към осигурени лица 3 3
Задължения към свързани лица 74 126
Задължения по репо сделки и други 317 5

394 134
Нетни активи в наличност за доходи 84 560 75 371

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща 
на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, нетно

5 989 6 726

Загуба от  инвестиционни имоти -36 -45
Печалба от инвестиране на средствата на фонда 5 953 6 681
Вноски за осигурени лица 6 588 5 611
Постъпили суми от НОИ по пенсионни схеми от ЕС - 102
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове 2 017 1 056
Увеличения, свързани с осигурителни вноски 8 605 6 769
Изплатени суми по осигурителни договори -4 484 -4 776
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове -330 -1 591
Преведени средства на държавния бюджет -22 -19
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания -533 -559
Намаления, свързани с осигурителни вноски -5 369 -6 945
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2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Увеличение, нетно 9 189 6 505
Нетни активи в наличност в начало на периода 75 371 68 866
Нетни активи в наличност в края на периода 84 560 75 371

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

2017 г. 2016 г.
’000 лв. ’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица 6 588 5 713
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери -4 385 -4 680
Плащания към пенсионери -99 -96
Платени такси на ПОК -652 -512
Възстановени такси от ПОК 67 30
Пенсионен резерв - -
Постъпления от други пенсионни фондове 2 017 1 056
Плащания към други пенсионни фондове -330 -1 591
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно -24 -22
Паричен поток от оперативна дейност 3 182 -102
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти 1 599 1 286
Придобиване на финансови активи -21 635 -21 564
Постъпления от продажба на финансови активи 16 262 11 192
Плащания за инвестиционни имоти -21 -20
Постъпления от инвестиционни имоти 7 7
Паричен поток от инвестиционна дейност -3 788 -9 099
Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти -606 -9 201
Парични средства и еквиваленти в началото на периода 1 564 11 003
Печалба от валутна преоценка на парични средства -60 -238
Парични средства и еквиваленти в края на периода 898 1 564

Съставил: Главен изпълнителен директор: 
Т. Петрова М. Марков

         Изпълнителен директор: 
         О. Георгиев
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1. – Управителният съвет на сдружение с 
не стопанска цел „Европейска академия по фън 
шуй и източни изкуства“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 21.1 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 6.08.2018 г. 
в 11 ч. в София, ул. Съборна № 5, ет. 3, при 
следния дневен ред: 1. изменения и допълнения 
в устава на сдружението; 2. разни. Поканват се 
всички членове на сдружението да вземат участие 
в общото събрание.
6412

5. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел Спортен клуб „Джим Денс“ – гр. Гор
на Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 23.08.2018 г. в 17 ч. в 
пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“, 
гр. Горна Оряховица, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на сдружението през 2017 г.; 
2. финансов отчет на сдружението през 2017 г.; 3. 

промени в УС; 4. разни. При липса на кворум, на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
6413

6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Айкидо клуб „МАКОТО“ – Ямбол, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава 
и решение на УС от 11.06.2018 г. свиква общо 
събрание на 1.08.2018 г. в 18,30 ч. в сградата на 
ул. Лом № 5 в Ямбол при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на Айкидо клуб „МАКОТО“ за 
2017 г.; 2. финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане 
на бюджет; 4. промяна на устава на клуба; 5. 
избор на ръководни органи – управителен съвет, 
председател, секретар; 6. разни. При липса на 
кворум събранието ще се проведе същия ден в 
19,30 ч. на същото място и при същия дневен ред 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ. Материалите 
за събранието се намират на посочения адрес.
6437


