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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за водите, приет от ХLIІI Народно събрание
на 23 юни 2016 г.
Издаден в София на 29 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от
2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74
и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г.,
бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.,
бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45,
77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26,
49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95
и 101 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 118з т. 4 се изменя така:
„4. където тази част от реката попада в
зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда
на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост
от изземване;“.
§ 2. В чл. 140 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5, чието
осъществяване се осигурява от областните
управители и кметовете съгласно ал. 4, 5 и
6, се финансират и от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет, при условие че са
включени в Годишния план за изпълнение
на Националната програма за намаляване на
риска от бедствия, и включват:“;
б) създава се т. 6:
„6. почистване на речните легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им
проводимост.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато при огледа на междуведомствените комисии по ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 се
установи, че за поддържането проводимостта
на речното легло е необходимо изземване на

наносни отложения или в плановете по чл. 151,
ал. 2, т. 2, буква „в“ са включени мерки за
осигуряване на проводимост на речните легла
поради натрупани наносни отложения, които създават риск от наводнения, областният
управител:
1. организира и възлага изпълнението на
дейностите по почистване, необходими за
осигуряване на нормална проводимост на
речното легло;
2. съгласува дейностите с компетентния
орган по околна среда.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Директорът на съответната басейнова
дирекция издава разрешително за ползване
на воден обект на определения изпълнител по
ал. 6 за изземване на наносни отложения във
връзка с предвидените дейности за почистване
на речното легло. Условията и редът за издаване на разрешителното, неговото съдържание,
както и съдържанието на техническия проект
за изземването се определят с наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 1а.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 юни 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 225
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от ХLIІI
Народно събрание на 23 юни 2016 г.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г.,
бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 16 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „както
и извършват други дейности, определени в
този закон“.
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2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1,
т. 1 в рамките на утвърдената численост на
общинската администрация се създават звена
в плановите икономически райони, определени
в Закона за регионалното развитие:
1. за Югозападен район – Столична община;
2. за Южен централен район – Община
Пловдив;
3. за Югоизточен район – Община Бургас;
4. за Североизточен район – Община Варна;
5. за Северен централен район – Община
Велико Търново;
6. за Северозападен район – Община Плевен.
(4) Звената по ал. 3 се състоят от най-малко
три лица, които отговарят на изискванията
на чл. 164, ал. 1 и 2.
(5) Звената по а л. 3 могат да издават
писмени становища по чл. 84, ал. 2, т. 2 за
недвижими културни ценности, които не са
категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от съответния
планов икономически район.
(6) Звената по ал. 3 работят под методическото ръководство на НИНКН, чийто представител участва в подбора на специалистите по
опазване на недвижими културни ценности,
които работят в тях.“
§ 2. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „комплексни“ се заменя
със „заключителни“.
2. В т. 6 след думите „културни ценности“
се добавя „включително в електронен вид, по
ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2“ и
след думите „архивен фонд“ се добавя „включително в електронен вид“.
§ 3. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „б“ след думата „конструкции“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура,
включително“, а думите „на техническата
инфраструктура“ се заличават;
б) в т. 2, буква „а“ след думите „част „конструкции“ се добавя „както и проектите на
транспортната и техническата инфраструктура,
включително“, а думите „на техническата
инфраструктура“ се заличават;
в) в т. 3 след думите „част „конструкции“ се
добавя „както и проектите на транспортната и
техническата инфраструктура, включително“,
а думите „на техническата инфраструктура“
се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въвеждането в експлоатация на строежи
по ал. 1, т. 1, извън случаите по чл. 83а, ал. 2,
се извършва след положително становище на
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министъра на културата или на оправомощени
от него длъжностни лица, а екзекутивната
документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда
на чл. 84, ал. 1 и 2.“
4. В ал. 5 думите „премахване изцяло или
частично“ се заличават.
§ 4. В чл. 83а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и ремонти на
покриви“.
2. В т. 2 думите „в интериор“ се заличават.
3. Точка 3 се отменя.
§ 5. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел
се извършва с писмено становище и заверка
с печат върху графичните материали в срок
до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в
общината, определена по чл. 17, ал. 3. Инвестиционните проекти и искания за намеси в
защитени територии за опазване на културното
наследство се внасят:
1. за недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално
значение“ в техните граници и охранителни
зони – в НИНКН;
2. за недви ж ими к улт у рни ценности с
категории „местно значение“, „ансамблово
значение“ и „за сведение“ в техните граници
и охранителни зони – в съответното звено
по чл. 17, ал. 3.
(2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните проекти и исканията за намеси по чл. 83
се извършва от министъра на културата или
оправомощени от него длъжностни лица за:
1. единични и групови недвижими културни
ценности с категории „световно значение“ и
„национално значение“ в техните граници и
охранителни зони – след писмено становище
на НИНКН;
2. единични и групови недвижими културни ценности с категории „местно значение“,
„ансамблово значение“ и „за сведение“ – след
писмено становище на съответното общинско
звено по чл. 17, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2, когато единични
недвижими културни ценности с категории
„местно значение“, „ансамблово значение“ и
„за сведение“ попадат в границите и охранителните зони на групови недвижими културни
ценности с категории „световно значение“ и
„национално значение“, съгласуването по ал. 2,
т. 2 се извършва след писмено становище на
НИНКН.
(4) Проектите за планове за опазване и управление, плановите задания, пилотните проекти
и други по недвижимото културно наследство,
изготвени от НИНКН, се съгласуват по реда на
ал. 1 и 2 след становище от Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2.
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(5) За извършване на съгласуването по
ал. 2 и 3 се подава заявление до министъра на
културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17,
ал. 3 по образец, утвърден от министъра на
културата. Един екземпляр от документацията
се предоставя на НИНКН за попълване на
архивния фонд.
(6) Директорът на НИНКН, съответно в
случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на
звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата
на постъпване на заявлението.
(7) Писмените становища по ал. 6 се изпращат на министъра на културата не по-късно
от три дни след изтичане на срока по ал. 6
за изготвянето им.
(8) Отказът за съгласуване на инвестиционните проекти и на исканията за намеси по
чл. 83 се мотивира писмено.
(9) Отказът по ал. 8 може да бъде обжалван
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(10) За изготвяне на писмените становища
по ал. 2 от НИНКН, съответно от общината
по чл. 17, ал. 3 се събират такси в размер,
определен с тарифата по чл. 19, ал. 2 и в
съответната наредба по чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси.“
§ 6. В чл. 169, а л. 2 нак ра я се добавя
„удостоверено с подпис върху графичните
материали“.
§ 7. В чл. 197, ал. 3 числото „2“ се заличава.
§ 8. В чл. 200а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Който не изпълни задължението си по
по чл. 71, ал. 2 в определения срок, се наказва
с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на
едноличен търговец или юридическо лице
се налага имуществена санкция в размер от
15 000 до 30 000 лв.“
§ 9. Създават се чл. 200г и 200д:
„Чл. 200г. (1) Длъжностно лице, което не
изпълни в законоустановения срок задълженията си по чл. 84, ал. 6, се наказва с глоба
в размер от 500 до 3000 лв.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до
10 000 лв.
Чл. 200д. Който реализира инвестиционни
проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури
и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както
и тяхното преместване или премахване без
съгласуване с министъра на културата въз
основа на решение на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства по
чл. 14, ал. 2, се наказва с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец
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и юридическо лице се налага имуществена
санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) Звената по чл. 17, ал. 3 се създават
в срок до една година от влизането в сила
на този закон.
(2) До създаването на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3 заявленията за
съгласуване по чл. 84, ал. 2 се подават и съгласуването се извършва по досегашния ред,
като становищата се изготвят от НИНКН.
(3) Подадените до влизането в сила на
този закон заявления за съгласуване по глава
пета, раздел V се разглеждат и довършват по
досегашния ред.
(4) За декларирани и обявени по реда на
§ 10 и 12 от преходните и заключителните
разпоредби недвижими паметници на културата, които са без определена категория
до влизане в сила на този закон, дейностите
по чл. 83 и съгласуването се извършват по
досегашния ред.
§ 11. А кт уа лизаци ята на регист ъра по
чл. 19, ал. 1, т. 6, създаването и поддържането
на специализирана карта и регистри по чл. 19,
ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния
бюджет, в съответствие със стратегията за
електронно управление, по годишни програми,
одобрени с решение на Министерския съвет
по предложение на министъра на културата.
§ 12. Дейностите по чл. 19, ал. 1, т. 6, свързани с актуализацията и воденето на публичния
регистър на недвижимите културни ценности
и на националния документален архивен фонд
в електронен вид, се изпълняват в срок до
две години от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5160

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола към
Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, приет от ХLIІI
Народно събрание на 30 юни 2016 г.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора
Член единствен. Ратифицира Протокола
към Северноатлантическия договор относно
присъединяването на Черна гора, подписан
на 19 май 2016 г. в Брюксел.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 30 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5272

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г.

за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейските структурни
и инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
правилата за разглеждане и оценяване на
оферти и сключването на договорите при
провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) от страна на бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
които не са възложители по смисъла на Закона
за обществените поръчки.
(2) Определянето на изпълнител от бенефициентите по ал. 1 се извършва в съответствие
с чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ.
Чл. 2. (1) При провеждане на процедурата
за избор на изпълнител по чл. 1, ал. 1 бенефициентът публикува публичната покана в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България
2020, като едновременно с това се извършва
и служебна публикация на Единния информационен портал.
(2) Бенефициентът може да публикува
съобщение за поканата и в национални или
регионални медии, както и да я публикува на
своята интернет страница или да я изпрати
до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия
за участие в процедурата, на същата дата,
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на която поканата е публикувана в Единния
информационен портал.
(3) Крайният срок за подаване на офертите
в процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна
на кандидатите за изпълнител, но не може
да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването
на поканата.
(4) При промяна на първоначалните условия бенефициентът е длъжен да прекрати
процедурата и отново да приложи реда за
събиране на оферти.
(5) Не се допуска разделяне на предмета
на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител
с публична покана.
(6) При предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ със срок на изпълнение
над една година може да бъде проведена и
повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнение на проекта. Видът на тези процедури се
определя с оглед на предвидената стойност,
включително съфинансирането от страна на
бенефициента, за съответната услуга, доставка
или строителство за целия период на проекта.
(7) Когато бенефициентът избира изпълнител, без да провежда процедура по чл. 1, ал. 1,
публикува съобщение за набиране на ценови
предложения в Информационната система
за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България 2020, като едновременно с
това се извършва и служебна публикация на
Единния информационен портал. Съобщението съдържа описание на услугата, доставката
или строителството, за което бенефициентът
заявява интерес, прогнозна стойност и срок
за подаване на ценовите предложения.
Чл. 3. (1) Определянето на изпълнител
при провеждане на процедурата по чл. 1 се
извършва въз основа на икономически найизгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта
се определя въз основа на един от следните
критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите
за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена,
което се оценява въз основа на цената или
нивото на разходите, както и на показатели,
включващи качествени, екологични и/или
социални аспекти, свързани с предмета на
поръчката.
(3) Избраният критерий за възлагане по
ал. 2 се посочва в публичната покана.
(4) Показателите, включени в критерия по
ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително
технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, пред-
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назначение за всички потребители, социални,
екологични и иновативни характеристики и
иновативни търговски техники и условия;
2. обслужване и поддръжка, техническа
помощ и условия, като: дата на изпълнение,
начин и срок на изпълнение или срок на
завършване;
3. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, когато качеството
на ангажирания с изпълнението на поръчката
персонал може да окаже съществено влияние
върху изпълнението на поръчката.
(5) Показателите, включени в критериите
по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с
предмета на поръчката. Те могат да съдържат
фактори, които се отнасят до всеки етап от
жизнения цикъл на строителството, доставките
или услугите, независимо че тези фактори не
се отнасят до характеристиките, посочени в
техническите спецификации. Те не трябва да
дават неограничена свобода на избор и трябва
да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, бенефициентът
определя в публичната покана относителната тежест на всички показатели, а когато
това е обективно невъзможно, ги подрежда
по важност в низходящ ред. Бенефициентът
може да определи минимално и максимално
допустимите стойности на количествените
показатели.
(7) В публичната покана бенефициентът
посочва методиката за комплексна оценка и
начина за определяне на оценката по всеки
показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото
на изпълнение, предложено във всяка оферта,
в съответствие с предмета на поръчката и
техническите спецификации, ако има такива;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и
оценени обективно подадените оферти;
3. да осигурява на кандидатите за изпълнител достатъчно информация за правилата,
които ще се прилагат при определяне на
оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в
проценти и се посочва начинът за тяхното
изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от оценителите с
конкретна стойност чрез експертна оценка.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат
фиксирани. В тези случаи оценката на офертите се основава единствено на показателите,
свързани с измерване на качеството.
(9) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за
извършване на плащанията (отложено или
разсрочено плащане) или оценяване на раз-
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мера или отказа от авансово плащане, когато
се предвижда предоставяне на аванс.
(10) Когато цените на стоките или услугите – предмет на поръчката, са обект на
регулиране, кандидатите могат да предлагат
различни цени само когато това не нарушава
политиката на регулиране на тези цени.
(11) В случай че в публичната покана са
включени изисквания за икономическото и
финансовото състояние на кандидатите за
изпълнители, бенефициентът може да изиска от тях да представят един или няколко
от следните документи, съответстващи на
поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни
съставни части, когато публикуването им се
изисква от законодателството на държавата,
в която кандидатът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота, който се отнася до предмета на поръчката, най-много за последните 3 приключили
финансови години, в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
(12) Когато по обективни причини кандидат
не е в състояние да представи поисканите от
бенефициента документи, той може да докаже
своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който
бенефициентът приеме за подходящ.
(13) В случай че в публичната покана са
включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите,
бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да
изиска от тях да представят един или няколко
от следните документи:
1. списък на изпълнените доставки или
услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните
3 години от датата на подаване на офертата в
зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите,
придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. списък на изпълненото строителството,
сходно с предмета на поръчката, най-много
за последните 5 години от датата на подаване
на офертата в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро
изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството,
както и дали то е изпълнено в съответствие
с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за
осигуряване на качеството и оборудването за
изпитване и изследване;
4. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
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5. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на
кандидата, включително тези, които отговарят
за контрола на качеството, а при възлагане на
строителство – лицата, които ще изпълняват
строителството;
6. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за
системи за управление на качеството, като
се посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски
стандарти или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
или за опазване на околната среда;
7. други документи по преценка на бенефициента.
(14) Изискванията за икономическото и
финансовото състояние и за техническите
възможности и/или квалификация, които
се определят от бенефициента, трябва да са
съобразени със стойността и предмета на
възлагане, както и с обема и сложността на
дейностите, които ще се извършват.
(15) При залагане на изисквания по ал. 11,
т. 3 изискуемият оборот, който се отнася до
предмета на поръчката, не може да надвишава
повече от два пъти прогнозната стойност на
процедурата или на съответната обособена
позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.
(16) Бенефициентите нямат право да включват критерии за подбор на кандидатите за
изпълнители в процедурата като показатели
за оценка на офертите.
(17) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който
ще изпълняват.
(18) Методиката за определяне на комплексната оценка трябва да съдържа точни
указания за определяне на оценката по всеки
показател, включително за относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки от
показателите за определяне на икономически
най-изгодната оферта.
Чл. 4. (1) Разходите за целия жизнен цикъл
включват цена на придобиване и един или
повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от бенефициента
или от други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление
на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или
строителството по време на целия им жизнен
цикъл, при условие че стойността им може
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да бъде определена и проверена; тези разходи
могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със
смекчаване на последиците от изменението
на климата.
(2) Когато бенефициентите предвиждат
оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те
посочват в публичната покана данните, които
трябва да бъдат представени от кандидатите,
и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани
с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на
следните условия:
1. да се основава на недискриминационни
критерии и да дава възможност за обективна
проверка; когато начинът е разработен за
конкретната поръчка, чрез него не следва да
се дава необосновано предимство на едни
лица и да се поставят други в неравностойно
положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани
лица;
3. изискваните от бенефициента данни да
могат да бъдат предоставени от страна на
кандидатите при полагане на разумни усилия.
(4) Когато даден метод за изчисляване на
определени разходи за целия жизнен цикъл е
задължителен съгласно законодателен акт на
Европейския съюз, бенефициентите са длъжни
да използват този метод.
Чл. 5. (1) Офертата за участие в процедурата
за избор на изпълнител с публична покана
трябва да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата за изпълнител;
2. техническо предложение за изпълнение
на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато
процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция
поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват
при изпълнението на поръчката, вида и дела
на тяхното участие, ако кандидатът предвижда
подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.
(2) Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020.
(3) Оферта може да подават всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо
лице, както и техни обединения.
(4) Кандидатът в процедурата има право
да представи само една оферта.
(5) Лице, което участва в обединение или
е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може
да представи самостоятелна оферта.
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(6) Кандидатите могат да допълват своите
оферти в рамките на определения срок за
подаване на оферти.
(7) Офертите за участие в процедурата се
изготвят на български език.
Чл. 6. (1) Заинтересованите лица могат да
поискат писмено от бенефициента разяснения
по публичната покана в срок до 4 дни преди
изтичането на срока за подаване на офертите.
(2) Разясненията се публикуват по реда
на чл. 2, ал. 1 в 3-дневен срок от датата на
постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1
стават неразделна част от публичната покана,
като те не следва да променят предварително
обявените с поканата условия.
Чл. 7. (1) Разглеждането и оценката на
офертите в процедурата за избор на изпълнител
с публична покана се извършва от нечетен
брой оценители, определени от бенефициента.
(2) Бенефициентът определя и резервни
оценители, които да участват в разглеждането
и оценката на офертите, в случай че някой
от определените оценители не е в състояние
да изпълнява задълженията си или възникне
някое от обстоятелствата по ал. 3.
(3) Оценителите и резервните оценители
не трябва да са свързани лица по смисъла
на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа с кандидат в процедурата
или с посочените от него подизпълнители,
или с членове на техните управителни или
контролни органи.
(4) Оценителите и резервните оценители
са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са им станали известни при или по
повод на работата им.
(5) Оценителите подписват декларации
за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3
и 4, незабавно след като научат имената на
кандидатите в процедура за избор на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на провеждане
на процедурата.
Чл. 8. (1) Бенефициентът може по всяко
време да проверява заявените от кандидатите
данни, да иска разяснения относно офертата
и представените към нея документи, както
и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата, като
предоставените разяснения по настоящата
алинея не следва да включват промени в
техническото и ценовото предложение на
кандидатите.
(2) Бенефициент ът писмено у ведом ява
кандидатите за липсващи документи или за
констатираните нередовности, посочва точно
вида на документа или документите, които
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следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е
еднакъв за всички кандидати.
(3) Оценителите предлагат за отстраняване
от участие в процедурата:
1. кандидат, който е представил оферта,
която не отговаря на изискванията на чл. 5 и
на условията на публичната покана, посочени
от бенефициента;
2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка
съгласно Закона за обществените поръчки;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово
състояние, тех ни ческ и и п рофесиона лни
способности;
4. кандидат, който не е представил в срок
изисканите по реда на ал. 2 документи или
представените документи не отговарят на
предварително обявените условия;
5. кандидат, който е представил невярна
информация в хода на процедурата за избор
на изпълнител.
(4) Оценителите съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя
на бенефициента за утвърждаване.
(5) След утвърждаване на протокола бенефициентът писмено уведомява всички кандидати и управляващия орган на съответната
програма за извършеното класиране.
(6) В срок 5 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 5 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола
или копие от него. Бенефициентът е длъжен
в 7-дневен срок от получаване на писменото
искане да осигури на кандидата достъп до
протокола или копие от него.
Чл. 9. (1) Процедурата за избор на изпълнител се прекратява с решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма
допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. първият и вторият класирани кандидати
последователно откажат да сключат договор;
4. всичк и оферти, които отговарят на
предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който бенефициентът
може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията,
при които е обявена процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане
на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност
да се осигури финансиране за изпълнението на
поръчката по причини, които бенефициентът
не е могъл да предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 2, ал. 4.
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(2) Процедурата за избор на изпълнител
може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта
отговаря на предварително обявените от
бенефициента условия.
(3) Бенефициентът е длъжен в 3-дневен
срок от прекратяването на процедурата да
уведоми за това кандидатите и съответно
управляващия орган на съответната програма, предоставил безвъзмездната финансова
помощ, или националния орган за програмите
за европейско териториално сътрудничество,
в които Република България участва.
Чл. 10. (1) Бенефициентът сключва писмен договор за изпълнение с определения за
изпълнител кандидат, който включва всички
предложения от неговата оферта.
(2) Договор за изпълнение може да бъде
изменен или допълнен в следните случаи:
1. промените са предвидени в публичната
покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за
изменение на цената; обхватът и естеството
на възможните изменения, както и условията,
при които те могат да се използват, не трябва
да водят до промяна в предмета на поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е
възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната
поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или
технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна
съвместимост със съществуващо оборудване,
услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията
и обслужването, или с дублиране на разходи
на бенефициента;
3. поради обстоятелства, които при полагане
на дължимата грижа бенефициентът не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост
от изменение, което не води до промяна на
предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов
изпълнител при някое от следните условия:
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора
и възможността за замяна е предвидена в
публичната покана и в договора чрез ясни,
точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
б) налице е универсално или частично
правоприемство в резултат от преобразуване
на първоначалния изпълнител чрез вливане,
сливане, разделяне или отделяне или чрез
промяна на правната му форма, включително
в случаите, когато той е в ликвидация или в
открито производство по несъстоятелност и
са изпълнени едновременно следните условия:
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аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и
той отговаря на първоначално установените
критерии за избор на изпълнител;
бб) промяната на изпълнителя не води до
други съществени изменения на договора за
изпълнение и не цели заобикаляне на процедурата за избор с публична покана;
5. се налагат изменения, които не са съществени;
6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния
характер на поръчката, като стойността на
изменението е до 10 на сто от стойността на
първоначалния договор за услуги и доставки и
до 15 на сто от стойността на първоначалния
договор за строителство.
(3) Договор за изпълнение по изключение
може да бъде изменен или допълнен след
писмено съгласуване със съответния управляващ орган, предоставил безвъзмездната
финансова помощ, или с националния орган –
за програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва, ако това е предвидено в договора за
предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, ако се
налага увеличение на цената, то не може да
надхвърля с повече от 25 на сто стойността
на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се
прилага за общата стойност на измененията.
Последователните изменения не трябва да
целят заобикаляне на прилагането на реда за
определяне на изпълнител с публична покана.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 6, когато
договорът за изпълнение съдържа клауза за
индексация или е сключен по определяеми
цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(6) Изменение на договор за изпълнение
се смята за съществено по смисъла на ал. 2,
т. 5, когато са изпълнени едно или повече от
следните условия:
1. изменението въвежда условия, които,
ако са били част от процедурата за избор
на изпълнител, биха привлекли към участие
допълнителни кандидати, биха позволили
допускането на други кандидати, различни
от първоначално избраните, или биха довели
до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите
кандидати в процедурата;
3. изменението засяга предмета или обема
на договора за изпълнение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън
случаите на ал. 2, т. 4.
Чл. 11. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за избор на изпълнител, който:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

1. откаже да сключи договора;
2. при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение,
ако такава се предвижда;
3. не представи някой от документите по
чл. 12, ал. 1, т. 2.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 1 се
счита и неявяването на спечелилия кандидат
в посочения от бенефициента срок.
(3) В случаите на ал. 1 бенефициентът
може да избере следващия в класирането
кандидат или да прекрати процедурата за
избор на изпълнител.
Чл. 12. (1) Липсата на обстоятелствата по
чл. 8, ал. 3, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен
орган.
(2) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по ал. 1, т. 2, издаден
от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен.
(3) В случаите по ал. 2, когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
кандидатът представя декларация, ако такава
декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
(4) Когато дек лараци я та н яма п равно
значение, кандидатът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган
в съответната държава.
(5) Бенефициентът няма право да изисква
представянето на документите по ал. 1, т. 2,
когато обстоятелствата в тях са достъпни
чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя
от компетентния орган на бенефициента по
служебен път.
(6) Когато кандидатите са юридически
лица, изискванията на ал. 1 се прилагат за
лицата, които имат право да управляват и/
или да представляват кандидата.
(7) При участие на обединения, които не са
юридически лица, съответствието с изискванията по ал. 1 се доказва за всяко от лицата,
включени в обединението участник.
(8) Когато кандидатът предвижда участието
на подизпълнители, изискванията на ал. 6 и
7 се прилагат и за подизпълнителите.
(9) Договори не могат да се сключват с
кандидати, които са свързани лица по смисъла
на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, с бенефициента или с член
на неговия управителен или контролен орган.
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Чл. 13. (1) Бенефициентът може да включи
в договора изискване за предоставяне на гаранция, обезпечаваща доброто му изпълнение.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се
определя като процент от стойността на договора, но не повече от 5 на сто.
(3) Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат с договора за изпълнение.
Чл. 14. При провеж дане на процеду ра
за избор на изпълнител с публична покана
се използват кодовете на номенклатурите
в Общия терминологичен речник, приет с
Регламент (ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от
16.12.2002 г.) на Европейския парламент и на
Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия
терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски
и развойни дейности, производство, превоз,
употреба и поддръжка, през целия период на
съществуване на продукта или строежа или на
предоставяне на услугата – от придобиването
на суровината или генерирането на ресурсите
до разчистването и края на експлоатацията
или употребата.
2. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат
предвидени при полагане на дължимата грижа,
не са резултат от действие или бездействие на
страните, но правят невъзможно изпълнението
при договорените условия.
3. „Подизпълнител“ е лице, което е дало
съгласие да изпълни определен дял от предмета на поръчката.
4. „Процедура за избор на изпълнител“ е
система от свързани правила, при спазването
на които бенефициент се стреми да избере
изпълнител, с когото да сключи договор, финансиран напълно или частично със средства
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
5. „Разделяне на предмета на възлагане“
е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на изпълнител
бенефициентът е възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности,
включително чрез разделяне изпълнението
на конкретна дейност на части.
6. „Обособена позиция“ е такава част от
предмета на процедурата, която, въпреки
че може да бъде самостоятелен предмет на
възлагане, е систематично свързана с другите
позиции от предмета на процедурата.
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7. Сертификатите по чл. 3, ал. 13, т. 6
трябва да са издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителната
агенция „Българска служба за акредитация“
или от друг национален орган за акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона
за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
8. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които
определят изискванията към характеристики
на материалите и стоките по такъв начин, че
те да отговарят на предвидената от бенефициента употреба. Тези характеристики трябва
да включват ниво на изпълнение съгласно
изискванията за опазване на околната среда,
проектиране, което да отговаря на всички
изисквания, включително достъп за лица
с увреждания, и оценка на съответствието,
работни характеристики, безопасност или
размери, включително процедурите относно
осигуряването на качеството, терминология,
символи, изпитване и методи на изпитване,
опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране,
изпитване, строителен надзор и условия за
приемане на строителни работи и методи или
технологии на строителство и всички други
технически условия, които бенефициентът
или кандидатът за безвъзмездна финансова
помощ е в състояние да предпише по силата
на закон или на подзаконови нормативни
актове по отношение на завършен строеж и
материалите или частите, включени в него.
9. „Техническа спецификация за услуги или
стоки“ е спецификация в документ, с която се
определят изискванията към характеристики
на стока или услуга, като ниво на качество,
нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания,
включително достъп за лица с увреждания, и
оценка на съответствието, процес или метод на
производство, употреба, безопасност, размери,
изисквания по отношение на наименованието,
под което стоката се продава, терминология,
символи, изпитване и методи на изпитване,
опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване
на съответствието.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата
на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс,
като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва
да тече, и изтича в края на последния ден.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
§ 4. (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и 7 и
чл. 5, ал. 2 не се прилагат за бенефициенти
по програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
по програмата по ал. 1 се подават на адрес на
бенефициента, посочен в публичната покана.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5,
ал. 2 – до осигуряване на техническа възможност за използване на ИСУН, бенефициентите
по програмата за развитие на селските райони
публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на ценови предложения на
Единния информационен портал, а офертите
се подават на адрес на бенефициента, посочен
в публичната покана.
§ 5. Постановлението не се прилага от
бенефициентите по Програмата за развитие
на селските райони, подали заявление за подпомагане по досегашния ред към датата на
влизането му в сила или в периоди на прием,
обявен в срок от три месеца от влизането му
в сила.
§ 6. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм,
фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и фонд „Вътрешна сиг у рност“ (обн., ДВ,
бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от
2014 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В заглавието думите „Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство“ и запетаята след
тях се заличават.
2. В чл. 1 думите „Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство“ и запетаята след
тях се заличават.
3. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби думите „Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство“ и запетаята след тях се
заличават.
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4. Навсякъде в текста думите „управляващ
орган“, „управляващия орган“ и „Единния
информационен портал за фондовете от Европейския съюз“ и наклонената черта след
тях се заличават.
5. Навсякъде в текста думите „покана“,
„поканата“ се заменят съответно с „обява“,
„обявата“.
6. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика и на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи.“
7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика, заместник министър-председателя
по координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на
образованието и науката, заместник министър-председателя по коалиционна политика
и държавна администрация и министър на
вътрешните работи, министъра на труда и
социалната политика, министъра на земеделието и храните, министъра на финансите,
министъра на икономиката, министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на околната среда и водите и на
министъра на културата.
§ 8. Процедурите по глава четвърта от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при които като подзаконов нормативен
акт по чл. 54 от същия закон са приложени
разпоредби от Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и
бр. 50 от 2015 г.), обявени преди влизането в
сила на това постановление, се довършват по
досегашния ред.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5322

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г.

за определяне на правила за координация
между управляващите органи на програмите
и местните инициативни групи, и местните
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите
местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Цел, обхват и структури
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
условията и редът за осъществяване на координация между управляващите органи на
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР), Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, Оперативна програма
„Околна среда“ (ОПОС), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ и Програмата за
морско дело и рибарство (ПМДР) и местните инициативни групи (МИГ), и местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено
от общностите местно развитие“ (ВОМР) за
периода 2014 – 2020 г.
(2) Координацията по ал. 1 се осъществява във връзка с разработването, подбора
на проекти и изпълнението на стратегии
за ВОМР, подкрепени по повече от един от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ).
Чл. 2. (1) Прилагането на Подхода „ВОМР“
цели:
1. да насърчи социалното приобщаване
и намаляването на бедността;
2. да развива ин тег ри ран под ход к ъм
околната среда чрез съхраняване и опазване
на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности
за превенция и управление на риска и за
използване на потенциала на култу рното
наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
4. да насърчи устойчивата и качествена
заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
5. да повиши конкурентоспособността на
местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез
диверсификация, алтернативни дейности и
устойчиво производство на аквакултури;
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6. да подобри качеството на образованието
и да повиши квалификацията на населението.
(2) Под ходът „ВОМР“ се прилага при
запазване на специфичните за всяка програма цели и приоритети и при спазване на
хоризонталните принципи на политиката за
изпълнение на ЕСИФ.
Чл. 3. При разработване и изпълнение на
стратегиите за ВОМР се прилагат съответните условия и ред, предвидени във всяка
една от включените програми.
Чл. 4. (1) Подходът „ВОМР“ се прилага
за селски и рибарски райони, както и за
територии със специфични характеристики в
зависимост от условията за допустимост на
оперативните програми, включени в подхода.
(2) Рибарските райони се определят съгласно критериите за подбор на потенциални
рибарски райони за подкрепа чрез Подхода
„ВОМР“, посочени в приложение № 1.
(3) Териториите със специфични характеристики по ал. 1 са определени в приложение № 2.
(4) Териториите на селските райони са
посочени в приложение № 3.
(5) Подходът „ВОМР“ не се прилага за
населени места, за дейности, подпомагани по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ от Оперативна програма
„Региони в растеж“.
Чл. 5. (1) За една и съща по обхват територия се одобрява една стратегия за ВОМР,
подкрепена от повече от един фонд, като
вк л ючванет о на мерк и, фина нси ра ни о т
ЕЗФРСР, в нея е задължително.
(2) За една територия, за която се изготвя
и изпълнява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един фонд и включваща финансиране едновременно от ЕЗФРСР
и ЕФМДР, се одобрява една МИГ или една
МИРГ.
(3) Създаване и одобрение на МИГ и МИРГ
и одобрение на повече от една стратегия за
ВОМР на една територия се допуска, когато:
1. в стратегията за ВОМР на МИГ няма
принос от ЕФМДР;
2. стратегията за ВОМР на МИРГ се финансира само от ЕФМДР, и
3. не се допуска финансиране на едни и
същи дейности.
Раздел ІІ
Финансиране на Подхода „ВОМР“
Чл. 6. (1) Финансова помощ за създаването или за подготвителни дейности на МИГ
се предоставя по подмярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности“ от ПРСР.
(2) Финансова помощ за създаването или
за подготвителни дейности на МИРГ се предоставя по мярка 4.1. „Подготвителна помощ
за стратегии за ВОМР“ от ПМДР.
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(3) Не се предоставя финансова помощ
на едно и също партньорство за подготвителни дейности от ЕФМДР и ЕЗФРСР на
една територия.
(4) Разходите за участие на експерти от
програмите по чл. 1, ал. 1 в информационни дейности, обучения, предоставяне на
методическа помощ, посещения на място,
както и за наемане на външни експерти за
участие в Комитета за избор на стратегии са
за сметка на съответния управляващ орган
на програма по чл. 1, ал. 1.
Чл. 7. Финансова помощ за текущи разходи, свързани с управлението и изпълнението
на стратегии за ВОМР, се предоставя от
ЕЗФРСР или от ЕФМДР след определяне
на водещ фонд съгласно чл. 33.
Чл. 8. (1) Във финансовия план на стратегията за ВОМР се посочва планираното
разпределение на средствата от всяка от
програмите по чл. 1, ал. 1.
(2) Във финансовия план не се включва
фи на нсовата помощ за т ек у щ и ра зход и,
свързани с управлението и изпълнението на
стратегията за ВОМР.
Чл. 9. Максималният размер на общия
публичен принос във финансовия план на
една стратегия за ВОМР е от:
1. Програмата за развитие на селските
райони – в размер до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население от 10 000 до 15 000 жители включително;
б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население над 15 000 жители;
в) 50 0 0 0 евро, когато ст ратеги ята се
прилага от МИРГ.
2. Програмата за морско дело и рибарство – в размер до левовата равностойност на:
a) 1 500 000 евро, когато стратегията се
прилага от МИРГ;
б) 50 0 0 0 евро, когато ст ратеги ята се
прилага от МИГ.
3. Оперативна прог рама „Развитие на
човешките ресурси“ – в размер до левовата
равностойност на 760 000 евро.
4. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – в размер до левовата
равностойност на:
а) 500 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща територия с население от 10 000 до
15 000 жители;
б) 1 000 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща територия с население от 15 001 до
45 000 жители включително;
в) 1 500 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща територия с над 45 000 жители.
5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – в размер
до левовата равностойност на 500 000 евро.
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6. Оперативна прог рама „Околна среда“ – в размер до левовата равностойност на
60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки съгласно Националната
приоритетна рамка за действие по НАТУРА
2000; максималният размер на финансиране
на една стратегия се определя в зависимост
о т ра змера на т ери т ори я т а о т м р еж ат а
НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.
Чл. 10. (1) Максималният размер на допустимите разходи за един проект към стратегия
за ВОМР, който може да бъде предоставен на
бенефициент от програма по чл. 1, ал. 1, е:
1. до левовата равностойност на 200 000 евро
за проекти, финансирани от една програма;
2. до левовата равностойност на 300 000 евро
за интегрирани проекти, финансирани от
повече от една програма, но не повече от
200 000 евро по всяка от програмите.
(2) Максималният размер на допустимите
разходи по ал. 1 не се прилага за ОПОС,
освен ако не е предвидено друго в указанията на Управляващия орган (УО) на ОПОС.
Г л а в а

в т о р а

МЕХ АНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ
Раздел І
Отговорен Управляващ орган. Комитет за
координация
Чл. 11. (1) Управляващият орган на ПРСР
отговаря за прилагане на Подхода „ВОМР“.
(2) Управляващият орган на ПРСР координира действията на програмите по чл. 1,
ал. 1 при изпълнение на:
1. подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР, с изключение на
дейностите по предоставяне на помощ за
финансиране на малки пилотни проекти;
2. подмярка 19.2. „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР;
3. мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите
за ВОМР“ от ПМДР.
(3) За изпълнение на функциите си по ал. 2
УО на ПРСР може да изисква от другите
УО на програмите информация във връзка
с изпълнението на подхода.
(4) В изпълнение на ал. 2 УО на ПРСР
предоставя информация на УО на програмите
по чл. 1, ал. 1.
Чл. 12. (1) За осигуряване на координацията на прилагането на Подхода „ВОМР“
със заповед на министъра на земеделието и
храните или оправомощено от него лице се
създава Комитет за координация на ВОМР.
(2) Комитетът по ал. 1 се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете имат право на глас при
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вземане на решения, а наблюдателите имат
право на съвещателен глас.
(3) Председателят на Комитета за координация е представител на УО на ПРСР.
(4) Членове на Комитета за координация
са: представители на всички програми, участващи в изпълнението на ВОМР; Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ); Икономическият
и социален съвет; дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на
Министерския съвет; Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“;
дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите; Националното сдружение на общините в Република България;
дирекция „Държавни помощи и регулации“
на Министерството на земеделието и храните; по един представител на регионалните
съвети за развитие в районите от ниво 2 и
по един представител на сдруженията на
МИГ и на МИРГ.
(5) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в
Комитета за координация, определят писмено
един основен и до двама резервни членове.
В случай на отсъствие на титуляря от заседанието на Комитета за координация той се
замества от един от определените резервни
членове.
(6) Всеки УО на програма по чл. 1, ал. 1
може да кани за участие и други представители, имащи отношение към прилагането
на съответната програма, в качеството им
на наблюдатели.
(7) Комитетът по ал. 1 е колективен орган,
основан на принципа на партньорството,
който има следните функции:
1. следи за напредъка в изпълнението на
целите на Подхода „ВОМР“;
2. обсъжда въпроси от координационен
характер.
(8) Комитетът за координация се свиква
от неговия председател на редовно заседание не по-малко от веднъж годишно, а при
необходимост или по искане най-малко на
една трета от членовете – на извънредно
заседание.
(9) Заседанията на Комитета за координация са редовни, ако на тях присъстват
повече от половината от членовете му или
съответните им заместници с право на глас.
(10) Решения се вземат при явно гласуване с единодушие. В случаите, когато не е
възможно да се постигне единодушие, Комитетът за координация приема решенията
с мнозинство от две трети от присъстващите
членове с право на глас. При необходимост
решение може да се вземе неприсъствено
с мнозинство от две трети от членовете с
право на глас.
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(11) Функциите на Секретариат се изпълняват от УО на ПРСР.
(12) За изпълнение на функциите си Комитетът за координация приема вътрешни
правила за работа.
(13) Поименният състав на Комитета за
координация и протоколите от заседанията
се публикуват на Единния информационен
портал за фондовете от Европейския съюз.
Раздел ІІ
Обмен на информация и предоставяне на
методическа помощ
Чл. 13. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, както и МИГ/МИРГ и
бенефициентите въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация относно дейностите по изпълнението,
у правлението, наблюдението, оценката и
контрола на проектите съобразно своите
отговорности в Информационната система
за управление и наблюдение на средствата
от ЕСИФ (ИСУН).
Чл. 14. (1) Разяснения на въпроси, свързани
с изисквания при подготовката на стратегии
за ВОМР и с изисквания към изпълнението
на Подхода „ВОМР“, се публикуват на интернет страницата на ПРСР и на Единния
информационен портал за фондовете от ЕС.
(2) Когато въпросът е от компетентността
на друг УО на програма по чл. 1, ал. 1, УО
на ПРСР предварително изисква писмено
разяснение по поставените въпроси. Въпросите се адресират до УО на ПРСР.
Ч л. 15. (1) Уп равл яващ и те органи на
програмите по чл. 1, ал. 1 публикуват на
своята интернет страница в самостоятелна
рубрика информация и документи, свързани
с изпълнението на Подхода „ВОМР“.
(2) Управляващият орган на ПРСР предоставя информацията за Подхода „ВОМР“,
както и връзка към интернет страниците на
УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и на МИГ
и МИРГ за публикуване в Единния информационен портал.
Раздел ІІІ
Информация и публичност
Чл. 16. При изпълнението на стратегиите
за ВОМР и на одобрените за финансиране
п роек т и М ИГ, М И РГ и бенефи ц иен т и т е
спазват изискванията на Раздел ІІ, точка
2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне
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на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките
за информация и публичност.
Чл. 17. При изпълнението на мерките за
информация и публичност МИГ, МИРГ и бенефициентите спазват изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане
на правилата за информация и комуникация
2014 – 2020 г. съгласно приложение № 2 от
Националната комуникационна стратегия за
програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно
Приложение ІІІ към чл. 13 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията
от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ,
L 227/18 от 31 юли 2014 г.) и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от
28 април 2016 г. за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на
изменението на съдържанието на програмите
за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на
преобразуване в животински единици (ОВ,
L 115/33, 29 април 2016 г.).
Чл. 18. Областните информационни цент р ове с ъдейс т ват за поп ул я ризи ра не на
Подхода „ВОМР“.
Г л а в а

т р е т а

КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 19. Управляващият орган на ПРСР
съвместно с УО на програмите по чл. 1,
ал. 1 оказва съдействие на МИГ/МИРГ и
на местните партньорства за подготовка на
стратегии за ВОМР, подкрепени по повече
от един фонд.
Чл. 20. (1) Местните инициативни групи, местните инициативни рибарски групи
или местните партньорства могат да заявят
писмено до УО на ПРСР необходимостта от
предоставяне на експерти за осъществяване
на информационни дейности или обучение.
(2) В заявлението за участие задължително
се посочва:
1. за какъв кръг лица е предназначена
информацията или обучението;
2. темата/теми те, по кои то следва да
бъде предоставена информация или ще бъде
извършено обучението.
(3) Управляващият орган на ПРСР координира изпълнението по ал. 1 с УО на
програмите по чл. 1, ал. 1.
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Чл. 21. По инициатива на УО на ПРСР
съвместно с УО на програмите по чл. 1,
ал. 1 се провежда поне едно информационно
събитие за Подхода „ВОМР“ във всеки от
районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КООРДИН АЦИЯ ПРИ ПРИЛ АГАНЕ Н А
ОПЕРА ЦИИ В РА МК И ТЕ Н А С ТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР
Раздел І
Координация при избора на стратегии за
ВОМР
Чл. 22. (1) Управляващият орган на ПРСР
изготвя за ВОМР, финансиран по повече от
един фонд, индикативна годишна работна
програма.
(2) Индикативната годишна работна програма включва предстоящите процедури по
мярка 19.2 и 4.2 и се разработва съгласно
образец, утвърден от заместник министърпредседателя по европейските фондове и
икономическата политика.
(3) Проектът на индикативна годишна
работна прог рама се съгласу ва с УО на
програмите по чл. 1, ал. 1 до 15 септември
всяка година, а за 2016 г. – до 15 юли.
(4) Проектът на индикативна годишна
работна програма се публикува за коментари на електронната страница на ПРСР и на
Единния информационен портал не по-късно
от 1 октомври всяка година, а за 2016 г. – не
по-късно от 30 юли, за срок от 20 дни.
(5) След изтичане на срока по ал. 4 Съветът за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз разглежда
на свое заседание и съгласува проекта на
индикативна годишна работна програма.
Чл. 23. (1) Управляващият орган на ПРСР
организира подбор на стратегии за ВОМР,
подадени от МИГ – за всички стратегии,
или от МИРГ – за стратегии, финансирани
от повече от един фонд.
(2) Прием за подбор на стратегии се обявява от УО на ПРСР съгласно индикативна
годишна работна програма по чл. 22.
Чл. 24. (1) Подборът на стратегии и одобрението на МИГ се извършва на база критерии
за подбор, включени в ПРСР и одобрени от
Комитета за наблюдение на програмата.
(2) Подборът на стратегии и одобрението на МИРГ за стратегия, финансирана по
повече от един фонд, се извършва на базата
на критерии за подбор, включени в ПМДР
и одобрени от Комитета за наблюдение на
програмата.
(3) Изиск вани я та за а дминист рат ивно
съответствие и допустимост се изготвят от
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УО на ПРСР и УО на ПМДР и се съгласуват
с останалите УО.
Чл. 25. (1) Подборът на стратегии и одобрението на МИГ или МИРГ за стратегия,
финансирана по повече от един фонд, се
извършва от Комитет, назначен със заповед
на ръководителя на управляващия орган по
чл. 11.
(2) В Комитета по ал. 1 се включват представители на Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет, Министерството на земеделието и
храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“
(ДФЗ), представители на УО на програмите
по чл. 1, ал. 1, дирекция „Регионално развитие“ на Министерството на регионалното
разви т ие и благоуст ройст во т о (МРРБ) и
външни експерти-оценители и наблюдатели.
(3) Комитетът по ал. 1 е съставен от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. нечетен брой членове с право на глас;
4. резервни членове.
(4) Председател на Комитета е служител
от Централното координационно звено на
Министерския съвет.
(5) Председателят ръководи организационно и методически работата на Комитета,
координира процеса на оценка и осигурява
безпристрастност и прозрачност на процеса.
(6) Секретарят/секретарите на Комитета
са служители на УО на ПРСР.
(7) Секретарят подпомага председателя
в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния
процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на Комитета.
(8) Всеки УО на програмите по чл. 1,
ал. 1, дирек ци я „Регионално развитие“ в
МРРБ и ДФЗ определят по двама основни
и двама резервни членове в Комитета, които са служители на съответното ведомство
или външни оценители. Министерството на
земеделието и храните определя по трима
членове.
(9) В ед нос ед м и чен с рок о т к ра й н и я
срок за подаване на стратегиите за ВОМР
ръководителят на УО на ПРСР назначава
Комитета по ал. 1.
Чл. 26. (1) Външните оценители могат
да бъдат:
1. служители от държавната администрация, които не заемат длъжност в управляващия орган или в междинното звено;
2. физически лица, избрани чрез провеждане на конкурс при условия и по ред,
определени от ръководителя на управляващия орган;
3. лица, избрани по реда на Закона за
обществените поръчки.
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(2) По реда на ал. 1, т. 2 се избират външни оценители само в случаите, когато не са
налице условия за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за обществените
поръчки.
(3) Ръководителят на УО на ПРСР утвърждава със заповед списък на лицата по
ал. 1, т. 2, който се актуализира при необходимост. Списъкът съдържа имената на
лицата и професионалното направление, в
което са получили образователно-квалификационната си степен, професионалния им
опит и компетентност.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да имат висше
образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“,
най-малко 3 години опит в професионална
област, свързана с конкретната процедура,
или да притежават опит в разработването
или оценката на стратегически документи.
Ръководител ят на УО на ПРСР може да
оп редел я доп ъ л н и т ел н и изиск ва н и я к ъм
лицата по ал. 1.
(5) За външни оценители могат да бъдат
определяни и лица от списъците на програмите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 27. (1) В оценяването на стратегиите
за ВОМР могат да участват и наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на Комитета. Те се определят със заповедта за
назначаване по чл. 25, ал. 1, в която подробно
се определят възложените им дейности в
процеса на оценка.
(3) Наблюдателите са представители на
социално-икономическите партньори. Всеки
УО може да представи до двама наблюдатели.
(4) Наблюдателите следят за спазване на
разпоредбите на Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и на постановлението
при оценяването на стратегиите за ВОМР.
Те присъстват на заседанията на Комитета,
като не могат да влияят при оценяването
на стратегиите. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да
информира ръководителя на управляващия
орган, който го е предложил.
Чл. 28. (1) Председателят, секретарят и
членовете на Комитета и наблюдателите
трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за
изпълнение на задачите, възложени им със
заповедта по чл. 25, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка със работата
им в Комитета.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
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1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за
предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат в процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в єерархическа зависимост;
5. да участват пряко или косвено в процеса
на наблюдение, изпълнение или мониторинг
на стратегия за ВОМР;
6. да участват в изготвянето на стратегия
за ВОМР в програмния период 2014 – 2020 г.
или в процеса на популяризирането є и/или
да са участвали в изпълнението на дейности
съгласно Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 59 от 2015 г.), включително като
представител на юридическо лице;
7. да са били оценители на проекти при
прилагането на стратегии за местно развитие
през програмния период 2007 – 2013 г. или
да са участвали в дейности в рамките на
изпълнението на мярка 431-1. „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
8. да са членове на орган на МИГ/МИРГ,
служители на МИГ/МИРГ или да са били
членове на орган на МИГ или служители в
МИГ най-малко една година преди назначаването им за членове на Комитета.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2,
т. 2 и за съответствие с обстоятелствата по
ал. 3 незабавно след като научат имената на
кандидатите, които участват със стратегии
в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя
на Управляващия орган на ПРСР и се отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в оценителния
процес се отстраняват толкова лица, колкото
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е необходимо, за да се изпълнят съответните
изисквания по ал. 3, т. 3 и 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на
дру ги обективни причини, поради които
член на Комитета не може да изпълнява
задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен
член не е възможно, се изменя заповедта
за назначаване на Комитета по чл. 25, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на
дру ги обективни причини, поради които
председателят, секретарят или наблюдател
не може да изпълнява задълженията си, той
се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите и
отговаря на изискванията по ал. 3, като за
това се изменя заповедта по чл. 25, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределен и т е л и ца под п исват дек лара ц и я за
спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и за
съответствие с обстоятелствата по ал. 3, а
мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 29. (1) Комитетът по чл. 25, ал. 1 в срок
три месеца от назначаването му извършва:
1. оценка за административно съответствие и допустимост, и
2. тех ническа и финансова оценка на
стратегиите.
(2) Когато в хода на оценката се установи
неяснота или неточност на представените
документи, председателят уведомява писмено МИГ/МИРГ, която в срок до 10 работни
дни от датата на уведомяването може да
представи допълнителна информация и/или
документи.
(3) Срокът за произнасяне по ал. 1 се
удължава с периода от датата на изпращането на искането за разяснения по ал. 3 до
датата на получаването на становището и/
или информацията, и/или документите от
МИГ/МИРГ.
Чл. 30. (1) Проверката за административно
съответствие и допустимост се извършва от
всички членове на Комитета с право на глас.
(2) Въз основа на извършената проверка
за административно съответствие и допустимост Комитетът изготвя списък на стратегиите, които не се допускат до техническа
оценка. В списъка се посочват и основанията
за недопускане. Списъкът се публикува на
интернет страницата на ПРСР, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 31. (1) Техническа и финансова оценка
се извършва по критериите по чл. 24.
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(2) За финансиране се одобряват стратегиите, чиято оценка е по-голяма или равна на
минимално допустимите оценки по чл. 24.
(3) Техническа и финансова оценка се
извършва най-малко от четирима членове на
Комитета, от които двама са представители
на всяка от финансиращите програми, по
която кандидатства съответната стратегия,
и поне двама са външни експерти.
(4) Разпределението се извършва чрез
жребий, който се провежда в присъствието
на не по-малко от половината членове на
Комитета.
(5) Общата оценка за всяко заявление се
формира като средноаритметично от сбора
на оценките на отделните членове.
(6) При разлика с повече от 10 точки
в оценките на членовете на Комитета се
извършва оценка от други трима членове,
определени чрез жребий по реда на ал. 4.
(7) В случаите по ал. 6 общата оценка се
формира като средноаритметично от сбора
на оценките по ал. 3 и 6.
Чл. 32. (1) Комитетът предлага на ръководителя на УО на ПРСР за отхвърляне
стратегиите, получили:
1. по-малко от минимално допустимата
оценка за качество на стратегията, или
2. по-малко от минимално допустимата
обща оценка.
(2) За потвърждаване на достоверността
на заявените данни УО на ПРСР извършва
посещение на място на МИГ, чиито стратегии
са получили равна или по-голяма оценка
от минимално допустимите обща оценка и
оценка за качество на стратегията.
(3) Констатациите от извършеното посещение на място се отразяват в протокол,
подписан от представляващия МИГ и от
лицата, извършили посещението, и се предоставят на председателя на Комитета по
чл. 25, ал. 1.
Чл. 33. (1) За всяка стратегия за ВОМР
Комитетът определя водещ фонд за финансиране на текущи разходи, свързани с управлението и изпълнението на стратегията
за ВОМР.
(2) Когато ЕФМДР е с по-голямо финансово у частие в стратегията за ВОМР,
Комитетът определя за водещ фонд ЕФМДР
и оценява стратегията съгласно насоките за
кандидатстване по мярка 4.2. „Изпълнение
на стратегиите за ВОМР“ от ПМДР.
(3) В случаите, когато ЕЗФРСР е с поголямо финансово участие в стратегията за
ВОМР, Комитетът определя фонда за водещ.
Чл. 34. (1) Комитетът изготвя оценителен доклад за дейността си с мотивирано
предложение за решение до ръководителя
на УО на ПРСР.
(2) Докладът по ал. 1 включва:
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1. списък на одобрените за финансиране
стратегии за ВОМР, подредени по реда на
тяхното к ласиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всяка от тях;
2. списък на резервни стратегии по поканата за подбор на МИГ/МИРГ и на стратегии
за ВОМР, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;
3. списък на отхвърлените стратегии за
ВОМР и основанието за отхвърлянето им;
4. списък на от теглените по време на
оценката заявления.
(3) Към оценителния доклад се прилага:
1. копие на заповедта по чл. 25, ал. 1 и на
заповедите за изменението є, ако има такива;
2. декларации по чл. 28, ал. 4;
3. разясненията, които са предоставяни на
МИГ/МИРГ преди представянето на стратегиите за ВОМР, както и кореспонденцията,
водена с тях по време на оценителния процес;
4. оценителни таблици от всеки етап на
оценката;
5. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден
от ръководителя на УО на ПРСР.
(4) В срок до 5 дни от приключване работата на Комитета ръководителят на УО
на ПРСР:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където
са допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада и прекратява процедурата за избор на стратегии за ВОМР, когато в процедурата са допуснати съществени
нарушения, като се посочват допуснатите
съществени нарушения.
(5) Ръководителят на УО на ПРСР изпраща
проект на решение за одобряване на стратегия
за ВОМР за съгласуване с ръководителите
на управляващите органи на програмите,
осигуряващи финансиране, за изразяване на
становище по отношение на осигуряването
на финансиране и разпределението на средствата. Съгласуването следва да се извърши
в срок до 5 дни от получаването на писмото.
(6) След изтичане на срока по ал. 5 и при
липса на изрично становище от съответния
управляващ орган се счита, че е налице
мълчаливо съгласие и УО на ПРСР приема
решението за съгласувано без бележки.
(7) Ръководителят на УО на ПРСР изпраща решението по ал. 6 на УО на програмите, участващи във финансирането, за
информация.
(8) Стратегиите от резервния списък могат
да кандидатстват по нов прием.
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Раздел ІІ
Координация при изпълнение и мониторинг
на стратегия за ВОМР
Чл. 35. (1) За изпълнение на одобрените
стратегии между УО на програмите по чл. 1,
ал. 1, които участват във финансирането на
стратегията и МИГ или МИРГ, се сключва
споразумение за изпълнение на стратегия за
ВОМР по образец, изготвен от УО на ПРСР.
(2) Проектът на споразумение се изготвя
от УО на ПРСР и се съгласува със съответните УО – страни по споразумението.
(3) Проектът на споразумение се изготвя
в толкова екземпляри, колкото са страните
по него, и един екземпляр за деловодството
на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Споразумението се извежда в
деловодството на МЗХ и по един екземпляр
се предоставя на всяка от страните по него.
Чл. 36. (1) Искане за промяна на споразумението за изпълнение на стратегия за
ВОМР може да бъде инициирано от всяка
от страните.
(2) Искането за промяна се координира
от УО на ПРСР.
(3) В споразумението за изпълнение на
стратегията за ВОМР се определят условията
и редът за неговото изменение.
Чл. 37. (1) В срок до три месеца от одобрение на стратегиите за ВОМР УО на програмите по чл. 1, ал. 1 подготвят указания за
прием на проекти, подавани по стратегиите
за ВОМР.
(2) Указанията по ал. 1 включват изискванията към кандидатите и проектите, които
ще се финансират по съответните програми
в рамките на стратегиите, методология и
критерии за подбор на проектите и условия
за изпълнение на проектите.
(3) Методологията и критериите за подбор
на проекти по ал. 2 се одобряват от Комитета
за наблюдение на съответната програма в
срока по ал. 1.
(4) Утвърдените документи по ал. 1 се
публикуват на интернет страницата на съответната програма и на съответната МИГ/
МИРГ, както и на Единния информационен
портал.
Чл. 38. Управляващите органи на програмите по чл. 35, ал. 1 участват в обучения, семинари и в срещи с МИГ/МИРГ не
по-малко от веднъж годишно за периода на
изпълнение на стратегията.
Чл. 39. (1) Мониторинг за изпълнение на
стратегиите за ВОМР се извършва от УО на
ПРСР и МИГ/МИРГ.
(2) Управителният орган на ПРСР изготвя
отчети за изпълнението на стратегиите за
ВОМР в края на всяко шестмесечие и ги
предоставя на Съвета за координация при
управлението на средствата от Европейския
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съюз и на комитетите за наблюдение на
програмите по чл. 1, ал. 1, които участват
във финансирането на стратегиите.
Чл. 40. (1) В зависимост от договорените финансови ресурси по Подхода „ВОМР“
програмите по чл. 1, ал. 1 могат да прехвърлят средства, първоначално предвидени
за Подхода „ВОМР“, към дру ги мерк и в
рамките на съответната програма не по-рано
от 31 декември 2017 г.
(2) В зависимост от договорените финансови ресурси в рамките на одобрените
стратегии за ВОМР програмите по чл. 35
могат да прехвърлят средства от одобрените
стратегии към други мерки в рамките на
съответната програма не по-рано от 30 юни
2019 г. при следните условия:
1. при изменение/прекратяване на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР;
2. при изменения/допълнения на финансовите условия на договор за проект към
мерките от стратегията в резултат на промени в правото на Европейския съюз и/или в
българското законодателство, в политиката
на европейско и/или на национално ниво,
произтичаща от стратегически документ, в
съответната програма и/или неизпълнение
на условията по договора;
3. при прекратяване на договор за проект
към мерките от стратегията по искане на
бенефициента;
4. при едностранно прекратяване от УО на
съответната програма по чл. 35 на договор
за проект към мерките от стратегията при
условията, предвидени в чл. 39, ал. 3, 4 и 5
ЗУСЕСИФ;
5. при несключени договори за проекти
към мерките от стратегията в срока по ал. 2;
6. когато след приключването на договарянето по обявени мерк и са остана ли
недоговорени средства по тези мерки.
(3) Размерът на прехвърлените средства
по ал. 2 следва да отговаря на размера на
недоговорените и неразходваните средства в
резултат на обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 6.
Г л а в а

п е т а

КООРДИНАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗК А С ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОМР
Раздел І
Подбор на проекти към стратегия за ВОМР
Чл. 41. (1) Местната инициативна група
или местната инициативна рибарска група
разработва единна недискриминационна и
прозрачна процедура за подбор на проекти
към стратегията за ВОМР, която гарантира:
1. избягване на конфликт на интереси при
избора на проекти;
2. че поне 50 на сто от гласовете при
решения за подбор са дадени от членове,
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които не са представители на публичния
сектор;
3. че резултатите от подбора се документират.
(2) При разработване на процедурата по
ал. 1 МИГ/МИРГ следва да се съобрази с
минималните изисквания, публикувани на
Единния информационен портал. 	
(3) Когато процедурата предвижда условия
и ред, различни от минималните изисквания, МИГ/МИРГ изпраща процедурата на
УО на ПРСР.
(4) Управляващият орган на ПРСР осъществява координация във връзка с одобрен ие т о на п роцед у рата по а л. 3, к ат о
осигурява одобрението є от всеки УО на
програма – страна по споразумението за финансиране на стратегията. Връща одобрената
процедура на МИГ/МИРГ за изпълнение.
(5) В случай на установени непълноти и/
или нередовности в документите УО уведомява МИГ/МИРГ, която в срок до 5 работни
дни от получаване на уведомяването следва
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти и/или да представи допълнителна
информация и/или документи. В този случай
срокът по ал. 6 спира да тече.
(6) Управляващите органи одобряват процедурата по ал. 3 в срок до 10 работни дни.
(7) Управляващият орган на ПРСР публикува процедурата на страницата си и на
Единния информационен портал.
Чл. 42. (1) Ръководи тели те на УО на
финансиращите програми делегират функциите си по у твърж даване на насок и и/
или друг документ по реда на чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ на председателя на Управителния
съвет на МИГ/МИРГ.
(2) Делегирането по ал. 1 се урежда в
споразумението по чл. 35.
(3) Председателят на Управителния съвет
на МИГ/МИРГ утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни
предложения за изпълнение на стратегията,
в т.ч. специфичните критерии, предвидени в
одобрените стратегии за ВОМР, в съответствие с указанията на УО.
(4) Условията за кандидатстване са с няколко срока за подаване на проектни предложения. В рамките на кандидатстването
бенефициентите подават проекти по една
или няколко програми.
Чл. 43. (1) Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от
МИГ/МИРГ се провежда в ИСУН.
(2) Проектни предложения се подават в
срока, посочен в поканата.
Чл. 44. (1) Подбор на проектни предложения към стратегии за ВОМР по програмите
по чл. 1, ал. 1 се извършва от комисия, назначена от МИГ или МИРГ, с изключение
на проектни предложения, подадени от кан-
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дидат – МИГ/МИРГ. Комисията извършва
оценка на всички постъпили проекти в срок
до 30 работни дни от изтичане на крайния
срок на приема.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи липса на документи и/или друга
нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното
отстраняване, като срокът не може да бъде
по-кратък от една седмица. Уведомлението
съдържа и информация, че неотстраняването
на нередовностите в определения срок може
да доведе до прекратяване на производството
по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до
подобряване на качеството на проектното
предложение.
(3) Работата на комисията приключва с
оценителен доклад до ръководителите на финансиращите стратегията УО, който включва:
1. списък на предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда
на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всеки от тях;
2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране,
подредени по реда на тяхното класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне
проектни предложени я и основанието за
отхвърлянето им.
(4) Оценителният доклад и списъците по
ал. 3 се изпращат от МИГ/МИРГ до ръководителите на финансиращите проектите УО
в срок до 3 работни дни от приключване
работата на комисията.
Чл. 45. (1) Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ/МИРГ, че проектното му предложение не е одобрено или че
е частично одобрено, има право да възрази
пред финансиращия/финансиращите проекта
УО в срок до 3 работни дни от датата на
получаването на уведомлението.
(2) Ръководителят на УО се произнася по
основателността на възражението в срок до
10 работни дни от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по оценка;
2. потвърждава предварителното решение
на МИГ/МИРГ.
Чл. 46. (1) Местните инициативни групи
или местните инициативни рибарски групи
изпращат покана за участие на наблюдатели
до управляващите органи на програмите, по
които е предвидено финансиране по стратегията за ВОМР.
(2) Управляващите органи на програмите, от които е предвидено финансиране по
стратегията за ВОМР, могат да определят
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наблюдатели без право на глас във всяка
оценителна сесия.
(3) Наблюдателите представляват съответния УО на програма с цел да гарантират
законосъобразното и правилно провеждане
на процедурата за подбор на проекти. Те
имат право да преглеждат работата є, като
не могат да влияят по какъвто и да е начин
при оценяването на проектните предложения.
При констатиране на нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да
информира ръководителя на съответния УО
и председателя на колективния управителен орган на МИГ. След приключването на
оценителния процес наблюдателят изготвя
док лад за своята дейност до съответни я
ръководител на УО и до председателя на
колективния управителен орган на МИГ.
(4) За наблюдател не може да бъде опредено лице, което е в положение на конфликт
на интереси с някой от кандидатите или
партньорите в процедурата за предоставяне
на финансова помощ или с друг член на
комисията по смисъла на чл. 57, параграф 2
о т Регламен т (ЕС, Еврат ом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2015 г. относно финансовите
п ра ви л а , п ри лож и м и з а о бщ и я бюд же т
на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО,
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L
298/1 от 26 октомври 2012 г.).
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4
се удостоверява с декларация.
(6) При констатиране на обстоятелство
по ал. 4 наблюдателят е длъжен незабавно
да уведоми ръководителя на съответния УО
на програма, който може да посочи друго
лице за наблюдател.
Чл. 47. (1) Управляващият орган на програма – страна по споразумението по чл. 35,
ал. 1, и ДФЗ (за проекти, финансирани от
ЕЗФРСР) извършва проверка за спазване на
процедурата за подбор на проекти от МИГ/
МИРГ в срок един месец от получаването
на доклада по чл. 44, ал. 3.
(2) При извършването на проверката по
ал. 1 УО/ДФЗ може да прецени да извърши
проверка на извадков принцип на оценените
проектни предложения за съответствие с
изискванията за допустимост на програмата
и прави проверка на извършената оценка
на проектите на базата на анализ на риска.
(3) При установяване на несъответствия
при проверката по ал. 2 се извършва цялостна
проверка на оценката, извършена от МИГ/
МИРГ, в срок един месец от срока по ал. 1.
(4) Проверките по ал. 1 и 3 завършват с
доклад до ръководителя на УО/ДФЗ, който
се изпраща и на МИГ/МИРГ за информация.
(5) В двуседмичен срок от одобряване на
доклада по ал. 1 и 3 ръководителят на УО
или ДФЗ взима решение за предоставяне
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на безвъзмездна финансова помощ по всяко
проектно предложение.
Чл. 48. (1) Управляващият орган на програма по чл. 1, ал. 1 или ДФЗ (за проекти,
финансирани от ЕЗФРСР) подписва административен договор с бенефициента.
(2) Мест ни т е иниц иат ивни г ру пи и ли
ме с т н и т е и н и ц иат и вн и рибар ск и г ру п и,
одобрили проекта, подписват договора като
трета страна във връзка със задълженията
по чл. 51.
(3) Мест ни т е иниц иат ивни г ру пи и л и
ме с т н и т е и н и ц и ат и вн и ри б ар с к и г ру п и
носят отговорност за вреди, причинени на
бенефициента или на трети лица поради неизпълнение на договорните им задължения.
Чл. 49. Управляващият орган на програма по чл. 35, ал. 1 предоставя методическа
помощ във връзка с извършване на процедурата за подбор на проекти при поискване
от МИГ или МИРГ.
Раздел ІІ
Изпълнение и мониторинг на проекти към
стратегии за ВОМР
Чл. 50. Изпълнението на отделните проекти в рамките на стратегиите за ВОМР се
извършва при спазване на изискванията на
всяка от програмите, посочени в указанията
по чл. 37.
Чл. 51. (1) Мониторинг върху изпълнението
на проект в рамките на стратегия за ВОМР
се извършва от МИГ/МИРГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола
на съответната оперативна програма.
(2) Във връзка с изпълнението на задачите
по ал. 1 МИГ/МИРГ изискват от бенефициентите информация.
(3) При установяване на затруднения за
изпълнение на проектите и целите на стратегията МИГ/МИРГ док ладват на УО на
съответната програма и предлагат мерки за
преодоляването им.
(4) При изпълнение на задачите по ал. 1
съответният орган си взаимодейства с УО
на ПРСР и с МИГ/МИРГ.
Чл. 52. Управляващ орган може едностранно да прекрати договор с бенефициент по реда
на чл. 39, ал. 3 – 5 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Методическа помощ“ е дейност по
предоставяне на информация и разясняване
на правила, процедури и срокове и може да
бъде предоставена в писмена и в устна форма.
2. „Текущи разходи и популяризиране на
стратегиите“ са разходите по смисъла на
чл. 35, буква „г“ от Регламент (ЕС)1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на об-
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щоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от
20 декември 2013 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове.
§ 3. В срок до два месеца от влизане в
сила на настоящото постановление УО на
програмите по чл. 1, ал. 1 подготвят указания
за общите изисквания към стратегиите, които
ще се финансират по съответните програми,
в т.ч. специфичните цели на програмата,
към които мерките ще допринасят, допустими бенефициенти и допустими дейности,
категории допустими разходи.
§ 4. Започналите и недовършени производства се довършват по сегашния ред.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2
Списък на критериите за подбор на потенциални рибарски райони за подкрепа чрез Подхода
„ВОМР“
Териториалното разположение на рибарските
райони е по крайбрежието на Черно море, р.
Дунав и вътрешността на страната, които се
отличават с висока концентрация на дейности,
свързани със секторите на рибарството и аквакултурите, измерими посредством:
1. Степен на зависимост на местните жители
от състоянието на секторите на рибарството и
аквакултурите, измерена чрез:
а) брой активни риболовни кораби, включително от дребномащабния крайбрежен риболов – 40 кораба, или
б) брой на заетите в сектора на аквакултурите – 25 FTE (еквивалентни единици на заетост
на пълно работно време), или
в) брой риболовни кораби по р. Дунав –
40 кораба.
2. Територията, покрита от рибарските райони, трябва да покрива най-малко 400 км 2 ,
за да се осигури подходящ финансов, административен и технически капацитет, който да
обезпечи Подхода „отдолу-нагоре“.
3. Населението на рибарските райони трябва
да обхваща между 10 000 и 150 000 жители,
което предлага достатъчна критична маса от
гледна точка на човешките и икономическите
ресурси.
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Списък на допустимите територии по общини
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Приложение № 2
към чл. 4, ал. 3

1.

Аврен

47.

Видин*

93.

Ихтиман

139. Минерални бани

2.

Айтос

48.

Вълчедръм

94.

Каварна

140. Мирково

3.

Аксаково

49.

Вълчи дол

95.

Казанлък*

141. Момчилград

4.

Алфатар

50.

Върбица

96.

Кайнарджа

142. Мъглиж

5.

Антон

51.

Вършец

97.

Калояново

143. Невестино

6.

Антоново

52.

Габрово*

98.

Камено

144. Неделино

7.

Априлци

53.

Генерал Тошево

99.

Каолиново

145. Несебър

8.

Ардино

54.

Георги Дамяново

100. Карлово

146. Никола Козлево

9.

Асеновград*

55.

Главиница

101. Карнобат

147. Николаево

10.

Балчик

56.

Годеч

102. Каспичан

148. Никопол

11.

Баните

57.

Горна Малина

103. Кирково

149. Нова Загора

12.

Банско

58.

Гоце Делчев

104. Кнежа

150. Нови пазар

13.

Батак

59.

Грамада

105. Ковачевци

151. Ново село

14.

Белене

60.

Гулянци

106. Козлодуй

152. Омуртаг

15.

Белица

61.

Гурково

107. Копривщица

153. Опака

16.

Белово

62.

Гълъбово

108. Костенец

154. Опан

17.

Белоградчик

63.

Гърмен

109. Костинброд

155. Оряхово

18.

Белослав

64.

Две могили

110. Котел

156. Павел баня

19.

Берковица

65.

Девин

111. Кочериново

157. Павликени

20.

Благоевград*

66.

Девня

112. Кресна

158. Панагюрище

21.

Бобов дол

67.

Джебел

113. Криводол

159. Перущица

22.

Бобошево

68.

Димово

114. Кричим

160. Петрич

23.

Божурище

69.

Добрич – селска

115. Крумовград

161. Пещера

24.

Бойница

70.

Долна баня

116. Крушари

162. Пирдоп

25.

Бойчиновци

71.

Долна Митрополия 117. Кубрат

163. Полски Тръмбеш

26.

Болярово

72.

Долни Дъбник

118. Куклен

164. Поморие

27.

Борино

73.

Долни чифлик

119. Кула

165. Попово

28.

Борован

74.

Доспат

120. Кърджали*

166. Пордим

29.

Борово

75.

Драгоман

121. Кюстендил*

167. Правец

30.

Ботевград

76.

Дряново

122. Левски

168. Приморско

31.

Братя Даскалови

77.

Дулово

123. Лесичово

169. Провадия

32.

Брацигово

78.

Дупница*

124. Летница

170. Първомай

33.

Брегово

79.

Дългопол

125. Лозница

171. Раднево

34.

Брезник

80.

Елена

126. Лом

172. Радомир

35.

Брезово

81.

Елин Пелин

127. Луковит

173. Разлог

36.

Брусарци

82.

Елхово

128. Лъки

174. Ракитово

37.

Бургас*

83.

Етрополе

129. Любимец

175. Раковски

38.

Бяла (обл. Варна)

84.

Завет

130. Лясковец

176. Рила

39.

Бяла (обл. Русе)

85.

Земен

131. Мадан

177. „Родопи“

40.

Бяла Слатина

86.

Златарица

132. Маджарово

178. Роман

41.

Варна*

87.

Златица

133. Макреш

179. Рудозем

42.

Велики Преслав

88.

Златоград

134. Малко Търново

180. Руен

43.

Велинград

89.

Ивайловград

135. „Марица“

181. Ружинци

44.

Венец

90.

Иваново

136. Медковец

182. Русе*

45.

Ветово

91.

Искър

137. Мездра

183. Садово

46.

Ветрино

92.

Исперих

138. Мизия

184. Самоков
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185. Самуил

201. Смядово

217. Тервел

233. Царево

186. Сандански

202. Созопол

218. Тетевен

234. Ценово

187. Сапарева баня

203. Сопот

219. Тополовград

235. Чавдар

188. Сатовча

204. Средец

220. Трекляно

236. Челопеч

189. Свиленград

205. Стамболийски

221. Троян

237. Чепеларе

190. Свищов*

206. Стамболово

222. Трън

238. Червен бряг

191. Своге

207. Стражица

223. Трявна

239. Черноочене

192. Севлиево

208. Стралджа

224. „Тунджа“

240. Чипровци

193. Септември

209. Стрелча

225. Тутракан

241. Чирпан

194. Силистра*

210. Струмяни

226. Угърчин

242. Чупрене

195. Симеоновград

211. Суворово

227. Хаджидимово

243. Шабла

196. Симитли

212. Сунгурларе

228. Хайредин

244. Ябланица

197. Ситово

213. Сухиндол

229. Харманли

245. Якимово

198. Сливница

214. Съединение

230. Хисаря

246. Якоруда

199. Сливо поле

215. Сърница

231. Хитрино

200. Смолян*

216. Твърдица

232. Цар Калоян

* Населените места на общината без града – център на общината, в строителните му граници.

Приложение № 3
към чл. 4, ал. 4
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
№ по
Област
ред
1.
Благоевград

Общини

4.

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,
Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5.

Видин

6.

Враца

7.

Габрово

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци, Чупрене
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман,
Хайредин
Дряново, Севлиево, Трявна

8.

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9.

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10.

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11.

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12.

Монтана

13.

Пазарджик

14.

Перник

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Чипровци, Якимово
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15.

Плевен

16.

Пловдив

17.

Разград

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Пордим, Червен бряг
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18.

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19.

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20.

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21.

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

2.
3.
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№ по
Област
ред
22.
София област
23.

Стара Загора

24.

Търговище

25.

Хасково

26.

Шумен

27.

Ямбол

ВЕСТНИК
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Общини
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
Раднево, Чирпан
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови
пазар, Смядово, Хитрино
Болярово, Елхово, Стралджа, „Тунджа“

5390

РЕШЕНИЕ № 544
ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Сазлъка“, разположено в землището на
с. Съединение, община Сунгурларе, област
Бургас, на „Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД, Бургас
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), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Сазлъка“,
разположено в землището на с. Съединение,
община Сунгурларе, област Бургас, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 95,4
дка, която съвпада с площта на утвърдените
запаси в находище „Сазлъка“ и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 21 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:

4.1. Влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС по реда на Закона за
опазване на околната среда, и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Билдинг – ЗА Х“ – ЕООД, Бургас – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0436
от 14 юни 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете по
това решение, съобразени с мерките и препоръките от решението по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, 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 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.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
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7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
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 Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
съгласно Наредба № 3 от 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
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.5. да не провежда взривни работи или
други такива, които биха предизвикали вибрации върху съществуващите газопроводи,
разположени в близост до концесионната площ;
7.4.6. да съгласува с „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
конкретните технически решения за избор на
подходи и пътища от и до находището;
7.4.7. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.8. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.9. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.10. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права, и след приключване на необходимите
процедури за промяна на предназначението
є при условията и по реда на действащото
законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Сазлъка“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. 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 концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
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цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост от това;
при необходимост от изменения и допълнения
на цялостния работен проект да се уведоми
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Бургас, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването от министъра на
енергетиката;
8.2.3.3. 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;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки пет години от
срока на концесията актуализация на проекта
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
енергетиката планът за управление на минните
отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
8.2.4. 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 сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
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8.2.6.2. отчети за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година и за изменението на запасите, включващ необходимите документи и
доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета, в срок до 31 януари на
следващата година;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1 и
9.1.2;
8.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
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от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви 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:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 1980 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. 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 концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
9.2. 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.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорни задължения или при нарушаване на условия по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
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определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. 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 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.) (Наредбата).
10.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 10.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясъци
и чакъли, и ал. 4 от методиката – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата и 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.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) 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 пясъци и чакъли и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Сунгурларе цялото
извършено концесионно плащане при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за
концесиите без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
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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.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД,
Бургас, в срок до шест месеца от влизането в
сила на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Сазлъка“
Координатна система „1970 г.“
№ на точка

X

Y

1.

4680519.0

9548028.0

2.

4680495.0

9548050.0

5391

3.

4680466.0

9548012.0

4.

4680433.0

9548023.0

5.

4680345.0

9547916.0

6.

4680374.0

9547841.0

7.

4680888.0

9546967.0

8.

4680888.0

9547075.0

9.

4680360.0

9547474.0

10.

4680446.0

9547226.0

11.

4680632.0

9547121.0

12.

4680820.0

9547057.0

13.

4680887.0

9546681.0

14.

4680892.0

9546744.0

15.

4680788.0

9546868.0

16.

4680736.0

9546801.0

17.

4680770.0

9546761.0

18.

4680667.0

9546883.0

19.

4680678.0

9546938.0

20.

4680616.0

9547002.0

21.

4680572.0

9546994.0
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РЕШЕНИЕ № 545
ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Чаирите“,
участък „Северен 2008“, разположено в землището на с. Китка, община Аврен, област
Варна, на „Лонгоз 04“ – ООД, Варна
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), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Чаирите“, участък
„Северен 2008“, разположено в землището на
с. Китка, община Аврен, област Варна, която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
103 875 кв. м, която съвпада с площта на запасите в находище „Чаирите“, участък „Северен
2008“, и е индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 5 в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 30 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или решение да
не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Лонгоз
04“ – ООД, Варна – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0377 от 26 септември
2008 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
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7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете по
т. 8.2.3 от това решение, изготвени въз основа
на мерките и условията на влязлото в сила
решение по т. 4.1. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, 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.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
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 Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
съгласно Наредба № 3 от 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
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
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7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. За упражняване на правата и изпълнение
на задълженията по концесията не се изискват
задължителни подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия,
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.
7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци, в границите на
находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – пясъци;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Чаирите“, участък „Северен 2008“,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. 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 концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
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експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване от министъра на енергетиката, а при
необходимост – и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост от това; при
необходимост от изменения и допълнения на
цялостния проект концесионерът да уведоми
РИОСВ – Варна, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от
министъра на енергетиката;
8.2.3.3. 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;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки пет години от
срока на концесията актуализация на проекта
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
енергетиката планът за управление на минните
отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
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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 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;
8.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичането на
отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния 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, в срок до 31 януари на
следващата година;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията на
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2;
8.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.4.3. 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.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви 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:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 10 099 лв. и се предоставя
не по-късно от седем дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. 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 концесионно плащане
с начислен ДДС, и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
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9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
9.2. 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.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. 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.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
седем 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 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.).
10.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 10.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясъци,
ал. 4 от методиката – приложение № 4 към
чл. 11 от наредбата по т. 10.3, 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.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
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бъде по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 7650 тона/
шестмесечие добити пясъци, и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Аврен част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, 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.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Лонгоз 04“ – ООД,
Варна, в срок до шест месеца от влизането в
сила на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Чаирите“,
участък „Северен 2008“
Координатна система „1970 г.“
№ на точка

X

5392

Y

1.

4669900

9629265

2.

4669890

9629460

3.

4669580

9629590

4.

4669510

9629450

5.

4669620

9629190
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавен културен институт „Културен
център „Двореца“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Държавния културен
институт „Културен център „Двореца“ (ДКИ
„КЦ „Двореца“).
Чл. 2. Държавни ят к улт у рен инстит у т
„Културен център „Двореца“ е юридическо
лице, второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на културата, със седалище
в гр. Балчик.
Чл. 3. (1) Предметът на дейност на ДКИ
„КЦ „Двореца“ е: опазване и представяне на
културни ценности; осъществяване на културни дейности и прояви; осъществяване на
трансгранично и регионално сътрудничество
по опазване и развитие на етнокултурното
разнообразие и религии; попул яризиране
на културно-историческото наследство чрез
културен туризъм.
(2) Държавният културен институт „Културен център „Двореца“ може да извършва
и допълнителни дейности, включително и
стопански, свързани с основните, като получените допълнителни средства остават на
негово разпореждане.
Чл. 4. Държавни ят к улт у рен инстит у т
„Културен център „Двореца“ се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет
по предложение на министъра на културата.
Раздел IІ
Основни функции и задачи
Чл. 5. Държавни ят к улт у рен инстит у т
„Културен център „Двореца“ определя самостоятелно своите основни задачи съобразно
предмета си на дейност, като:
1. организира и осъществява дейности по
издирване, изучаване, опазване и представяне
на движими и недвижими културни ценности
с познавателна, образователна и естетическа
цел;
2. организира и осъществява културни
дейности и прояви;
3. организира и осъществява трансгранично регионално сътрудничество по опазване и
развитие на етнокултурното разнообразие и
религиите;
4. организира и провежда национални и
международни научни прояви;
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5. осъществява експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и
в чужбина;
6. осигурява условия за съхраняване, опазване и експониране на движимите и недвижимите културни ценности;
7. управлява представените му имоти;
8. извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с предмета на
дейност по чл. 3.
Раздел IIІ
Устройство и управление
Чл. 6. В рамките на утвърдената численост
на персонала ДКИ „КЦ „Двореца“ определя
самостоятелно своята структура.
Чл. 7. (1) Държавният културен институт
„Културен център „Двореца“ се ръководи от
директор.
(2) Директорът на ДКИ „КЦ „Двореца“ се
назначава от министъра на културата след
провеждане на конкурс.
(3) Правата и задълженията на директора
се определят в кратка характеристика или
описание на работата.
Чл. 8. (1) Директорът:
1. представлява ДКИ „КЦ „Двореца“ пред
всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи дейността на
ДКИ „КЦ „Двореца“;
3. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на работниците и служителите в
ДКИ „КЦ „Двореца“;
5. организира дейността по опазване на
движимото и недвижимото имущество, предоставено за управление;
6. определя размера на материалните стимули за служителите в съответствия с наличните
средства и нормативните изисквания.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него
със заповед за всеки конкретен случай служител на ДКИ „КЦ „Двореца“.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 9. Финансирането на ДКИ „КЦ „Двореца“ се осъществява със средства от държавния
бюджет, като се прилага системата на деле-
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гирания бюджет. Средствата от държавния
бюджет се определят на база на стандарти
за финансиране, одобрени от Министерския
съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел V
Организация на работата
Чл. 10. Организацията на труда в ДКИ
„КЦ „Двореца“, разпределението на работното
време и спазването на трудовата дисциплина
се уреждат с правилник за вътрешния трудов
ред, издаден от директора, в съответствия с
изискванията на Кодекса на труда.
Чл. 11. (1) Държавният културен институт
„Културен център „Двореца“ осигурява дни и
часове за посещение на експонирани движими
и недвижими културни ценности, съобразени
със свободното време на различните видове
и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на интернет страницата си.
(2) За индивидуално или групово посещение
на експозиции се заплащат входни билети.
Входните билети, платени в брой, са придружени от фискална касова бележка от фискално
устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление
на търговската дейност (ИАСУТД) съгласно
Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството
на финансите за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 4 от ПМС № 91 от 2004 г. за преобразуване
на Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – Балчик, към министъра на културата
в държавен културен институт (ДВ, бр. 41 от
2004 г.) и отменя Устройствния правилник на
Държавен културен институт „Културен център
„Двореца“ – Балчик (ДВ, бр. 61 от 2004 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
5189
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ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Музей „Борис
Христов“ – София
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Музей „Борис Христов“,
наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който участва в осъществяването на държавната политика по опазването на културните ценности и развитието на
музейното дело и осъществява дейности по
издирване, изучаване, опазване и представяне
на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел на територията
на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани
вероизповедания и гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на културата.
Чл. 4. Официалното наименование на музея
е: Музей „Борис Христов“ – София, със седалище и адрес София, ул. Самуил 43, създаден
с ПМС № 280 от 2011 г. за преобразуване на
културен институт (ДВ, бр. 83 от 2011 г.), правоприемник на държавен културен институт
„Музикален център „Борис Христов“.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. методически – от Министерството на
културата;
2. административно-организационно – от
министъра на културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е
опазването и представянето на движими и
недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите функции
музеят изпълнява следните задачи:
1. издирва движимите културни ценности,
свързани с живота, делото и творчеството на
Борис Христов, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности, свързани
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с живота и творчеството на Борис Христов, и
други свидетелства от българската и световната
музикална култура, от които Борис Христов
е неделима част; в тази връзка:
а) осъществява образователна дейност в
курсове, творчески работилници, майсторски
класове и други форми на усъвършенстване
на талантливи млади творци;
б) организира публично представяне на
талантливи млади творци и еталони в изкуството от различни жанрове и генерации;
в) документира чрез фотографии, звукозаписи и/или видеозаписи образователните и
художествените събития, които организира;
г) организира и поддържа художествена
галерия с временни експозиции на пластични
изкуства;
д) организира провеждането на национални
и международни прояви – майсторски класове,
концерти, конкурси, участия във фестивали
и конкурси;
е) инициира създаването на стипендии и
награди на името на Борис Христов;
3. поддържа фонд с научни и литературни
произведения, нотен материал, звуконосители и видеоносители с изпълнения на Борис
Христов;
4. извършва идентификация на културни
ценности при придобиване на вещ, която
може да се определи като културна ценност,
съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за културното
наследство;
5. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи, дискусии и др.);
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
8. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
9. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информаци я за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, издава пътеводители
и каталози за експозициите и други информационни материали;
10. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VІ от
Закона за културното наследство;
11. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за
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участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
12. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
13. извършва консервация и реставрация
на културни ценности чрез или под непосредственото ръководство на лица, вписани в
регистъра по чл. 165 от Закона за културното
наследство;
14. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
15. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
16. осъществява дейности по дигитализация на основния, научно-спомагателния и
обменния фонд на музея;
17. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
18. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация,
или в други случаи;
19. отчита дейността си пред министъра на
културата до началото на месец март всяка
година.
(3) Музеят може да извършва и дру га
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност, като получените допълнителни средства остават в културния институт.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани постоянно
или временно: документи за произход, за
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постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. Структурата на музея се определя
в зависимост от тематичния му обхват, формираните фондове и включва едно административно звено, изпълняващо функции във
връзка с дейностите по чл. 7.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват въз
основа на конкурс съгласно Кодекса на труда.
Конкурсът се провежда по реда на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни
институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала и
възнагражденията на служителите при спазване на нормите, определени в съответните
нормативни актове;
3. изпраща за сведение в Министерството на
културата утвърдени длъжностно и поименно
щатно разписание, както и актуализация при
всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговор-
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ност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативните изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 13. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерски съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Ч л. 14. Към м у зея фу н к ц ион и ра кат о
съвещателен и доброволчески орган на обществени начала Кръг „Приятели на къщата
„Борис Христов“.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 15. Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места и на
интернет страницата си.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
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(2) Цените на входните билети се определят
със заповед на директора на музея съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозицията се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка
от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(И АС У ТД) съгласно Наредба № Н-18 о т
2006 г. на Министерството на финансите за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Чл. 17. Работното време на служителите
от Музей „Борис Христов“ е от 9,00 ч. до
17,30 ч. с обедна почивка 30 мин. във времето
от 12,30 ч. до 13,00 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство и отменя Правилника за устройството
и дейността на музей „Борис Христов“ – София
(ДВ, бр. 39 от 2012 г.).
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
5190

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Музей „Христо
Ботев“ – Калофер
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Музей „Христо Ботев“ –
гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив,
наричан по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който участва в осъществяването на държавната политика по опазването на културните ценности и развитието на
музейното дело и осъществява дейности по
издирване, изучаване, опазване и представяне
на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел на територията
на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
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държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на културата.
Чл. 4. (1) Музеят е с официално наименование – „Христо Ботев“, със седалище и
адрес гр. Калофер, ул. Христо Ботев 5, област
Пловдив. Музеят притежава собствен печат.
(2) Музеят е създаден с ПМС № 139 от
2000 г. за преобразуване на общинските музеи „Къща-музей „Васил Левски“ – Карлово,
и „Къща-музей „Христо Ботев“ – Калофер, в
държавни културни институти и за предоставянето им на статут на държавен културен
институт с национално значение (ДВ, бр. 62
от 2000 г.).
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. в научноизследователската дейност – от
специализираните институти на БАН и други
специализирани институти и учреждения.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е
опазването и представянето на движими и
недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите функции
музеят изпълнява следните задачи:
1. издирва движимите културни ценности,
свързани с живота, делото и творчеството на
Христо Ботев, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности, свързани
с живота и дейността на Христо Ботев и негови съратници и с историята на гр. Калофер;
3. извършва идентификация на културни
ценности при придобиване на вещ, която
може да се определи като културна ценност,
съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за културното
наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи, дискусии и др.);
5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
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6. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
7. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
8. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информаци я за
представените движими културни ценности
чрез означаването им – надписи, издава пътеводители и каталози за експозициите и други
информационни материали;
9. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VІ от
Закона за културното наследство;
10. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
11. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
12. извършва консервация и реставрация
на културни ценности чрез или под непосредственото ръководство на лица, вписани в
регистъра по чл. 165 от Закона за културното
наследство;
13. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
14. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
15. осъществява дейности по дигитализация на основния, научно-спомагателния и
обменния фонд на музея;
16. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
17. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация,
или в други случаи;
18. отчита дейността си пред министъра на
културата до началото на месец март всяка
година.
(3) Музеят може да извършва и друга
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
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1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани постоянно
или временно: документи за произход, за
постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените теренни
археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват,
формираните фондове и експозициите на
открито и включва специализирани отдели
и обща администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Научно-експозиционен“;
2. „Фондове“.
(3) Общата администрация включва отделите:
1. „Финансово-стопански“;
2. „Връзка с обществеността“.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват
въз основа на конкурс съгласно Кодекса на
труда. Условията на конкурса се определят
от Министерството на културата съгласно
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Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на
конкурсите за директори на държавните културни институти.
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. изпраща за сведение в Министерството на
културата утвърдени длъжностно и поименно
щатно разписание, както и актуализация при
всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативните изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 13. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
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стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 14. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време
на различните видове и категории посетители, и ги обявява на входовете на музейните
обекти и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 15. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка от
фискално устройство или касова бележка от
ИАСУТД съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства.
Чл. 16. (1) Работното време на служителите в експозицията на музея се определя със
заповед на директора.
(2) Работното време на служителите в
музея е:
1. лятно: от 8,30 до 17,30 ч. с обедна почивка
от 12,00 до 13,00 ч.;
2. зимно: от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,00 до 12,30 ч.
Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
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на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за заплати за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното
наследство.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
5191

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Музей „Васил
Левски“ – Карлово
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Музей „Васил Левски“ – гр.
Карлово, община Карлово, област Пловдив,
наричан по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който участва в осъществяването на държавната политика по опазването на културните ценности и развитието на
музейното дело и осъществява дейности по
издирване, изучаване, опазване и представяне
на културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел на територията
на Република България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на културата.
Чл. 4. (1) Музеят е с официално наименование – „Васил Левски“, със седалище и
адрес гр. Карлово, ул. Ген. Карцов 57, област
Пловдив. Музеят притежава собствен печат.
(2) Музеят е създаден с ПМС № 139 от
2000 г. за преобразуване на общинските музеи „Къща-музей „Васил Левски“ – Карлово,
и „Къща-музей „Христо Ботев“ – Калофер, в
държавни културни институти и за предоставянето им на статут на държавен културен
институт с национално значение (ДВ, бр. 62
от 2000 г.).
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Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. в научноизследователската дейност – от
специализираните институти на БАН и други
специализирани институти и учреждения.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е
опазването и представянето на движими и
недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите функции
музеят изпълнява следните задачи:
1. издирва движимите културни ценности,
свързани с живота, делото и творчеството на
Васил Левски, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности, свързани
с живота и дейността на Васил Левски и негови съратници и с историята на гр. Карлово;
3. извършва идентификация на културни
ценности при придобиване на вещ, която
може да се определи като културна ценност,
съгласно чл. 97, ал. 1 от Закона за културното
наследство;
4. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи, дискусии и др.);
5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
6. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
7. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат;
8. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информаци я за
представените движими културни ценности
чрез означаването им – надписи, издава пътеводители и каталози за експозициите и други
информационни материали;
9. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация
при условията на глава шеста, раздел VІ от
Закона за културното наследство;
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10. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
11. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
12. извършва консервация и реставрация
на културни ценности чрез или под непосредственото ръководство на лица, вписани в
регистъра по чл. 165 от Закона за културното
наследство;
13. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
14. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
15. осъществява дейности по дигитализация на основния, научно-спомагателния и
обменния фонд на музея;
16. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
17. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация,
или в други случаи;
18. отчита дейността си пред министъра на
културата до началото на месец март всяка
година.
(3) Музеят може да извършва и друга
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност, като получените допълнителни средства остават в културния институт.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
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б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани постоянно
или временно: документи за произход, за
постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените теренни
археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват,
формираните фондове и експозициите на
открито и включва специализирани отдели
и обща администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Научно-експозиционен“;
2. „Фондове“.
(3) Общата администрация включва отделите:
1. „Финансово-стопански“;
2. „Връзка с обществеността“.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват въз
основа на конкурс съгласно Кодекса на труда.
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

3. изпраща за сведение в Министерството на
културата утвърдени длъжностно и поименно
щатно разписание, както и актуализация при
всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативните изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 13. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 14. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории
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посетители, и ги обявява на входа на музея
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 15. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка от
фискално устройство или касова бележка от
интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)
съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от
2006 г.).
Чл. 16. (1) Работното време на служителите на експозициите на музея се определя
със заповед на директора и е:
1. зимно: от 8,00 до 17,00 ч. с обедна почивка от 13,00 до 14,00 ч.;
2. лятно: от 8,30 до 17,30 ч. с обедна почивка
от 13,00 до 14,00 ч.
(2) Работното време на служителите в
музея е:
1. лятно: от 8,30 до 17,30 ч. с обедна почивка
от 13,00 до 14,00 ч.;
2. зимно: от 8,00 до 17,00 ч. с обедна почивка от 13,00 до 14,00 ч.
Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за заплати за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното
наследство.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
5192
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда
за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни
програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм.,
бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27
и 47 от 2013 г. и бр. 43 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „и група производители“ се заличават.
§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Организацията на производители и
група производители на плодове и зеленчуци
може да бъде призната за реализация на един
или повече видове продукти, произведени от
нейните членове, включително за продукти,
предназначени за преработка. Организациите
на производители се признават за продукт
или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства,
че тези продукти се доставят за преработка,
чрез система от договори за доставка или
по друг начин.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. са създадени по инициатива на техните
членове за постигане на една или повече от
следните цели:
а) планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение
на качеството и количеството;
б) концентриране на предлагането и на
пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез
директно предлагане на пазара;
в) оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите
за постигане на стандартите в областта на
околната среда и за стабилизиране на цените
на производителите;“.
2. В т. 7 думите „разполагат с“ се заменят
с „да разполагат или да подготвят“.
3. Създава се т. 10:
„10. имат вътрешен правилник за дейността
на организацията.“
§ 4. В чл. 7а, ал. 7 думите „получаване на
свидетелството по чл. 14, ал. 2“ се заменят
с „издаване на заповедта по ал. 6“.
§ 5. В чл. 7в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Групите производители на плодове и
зеленчуци могат да искат не повече от два пъти
годишно изменения на одобрените планове
и инвестиционни програми по отношение на
одобрените разходи и дейности през текущата
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година, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически
и финансови показатели и продължителност
на плана. Неизпълнението на разходите за
текущата година не може да бъде повече от
25 на сто от първоначално одобрения размер,
при условие че са спазени общите цели на
плана за признаване. Групите производители
подават в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ заявление за
измененията, като прилагат документите по
ал. 2, т. 3. Когато измененията на одобрените планове и инвестиционни програми през
текущата година не се отнасят до размера,
вида и периода на изпълнение на одобрените
разходи и дейности, групите производители
на плодове и зеленчуци уведомяват писмено
Държавен фонд „Земеделие“ за тях.“
2. В ал. 4 думите „за установените нередовности и/или непълноти“ се заменят със
„за тяхното отстраняване в срок от десет работни дни от датата на неговото получаване“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ако в срока по предходната алинея
групата производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се
разглежда според наличните документи.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на г ру пата п роизвод и т ел и за повед та
по ал. 6, т. 1 в срок до 10 работни дни от
нейното издаване. В срок до 10 работни
дни от получаване на заповедта законният
или изрично упълномощен представител на
групата производители е длъжен да се яви в
Централното управление на Държавен фонд
„Земеделие“ за подписване на допълнително
споразумение към договора по чл. 7а, ал. 7.
Когато групата производители не подпише
допълнително споразумение в посочения срок
и не е информирала преди изтичането му
Държавен фонд „Земеделие“ за обективната
невъзможност за неговото подписване, одобрените планове и инвестиционни програми
не се изменят.“
§ 6. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители
на плодове и зеленчуци могат да възлагат с
договор извършването на една или повече
дейности, за които са признати, на външни
изп ъ л н и т ел и, вк л юч и т ел но на ед и н и л и
повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите
организации на производители на плодове и
зеленчуци и асоциации на организации на
производители на плодове и зеленчуци са
длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дей-
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ности съгласно изискванията на Регламент
№ 543/2011.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие на актуален устройствен акт;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията
и/или от нея продукция през предходната
година съгласно чл. 5, ал. 4;“
в) в т. 9 думите „към датата на подаване
на заявлението за признаване“ се заменят с
„през предходната календарна година“;
г) създава се т. 14:
„14. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от
регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или писмена
декларация за уникалния регистрационен
номер на лицето в Интегрираната система
за администриране и контрол.“
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. копие на актуален устройствен акт;“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато п ри п роверка по а л. 3 се
установи, че организацията на производители на плодове и зеленчуци не отговаря
на изисквания по чл. 3, 4 и 5, се прилага
чл. 114 от Регламент № 543/2011, като временното преустановяване и оттеглянето на
признаването се извършват със заповед на
министъра на земеделието и храните. При
оттегляне на признаването организацията
на производители на плодове и зеленчуци
се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3,
а издаденото удостоверение по чл. 14, ал. 1
се обезсилва.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при проверка по ал. 3 се установи, че групата производители на плодове
и зеленчуци не отговаря на изисквания по
чл. 6 или асоциацията на организации на
производители на плодове и зеленчуци не
отговаря на изисквания по чл. 8 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок,
както и когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно
чл. 7б, ал. 5, тяхното признаване се отменя
със заповед на министъра на земеделието
и храните. В тези случаи групата производители или асоциацията на организации на
производители на плодове и зеленчуци се
заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3, а
издаденото удостоверение на асоциацията
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на организации на производители по чл. 14,
ал. 1 се обезсилва.“
§ 9. В чл. 11, ал. 3 думата „временно“ се
заличава.
§ 10. В чл. 17 изречение второ се заличава.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Максималният размер на годишната помощ от Съюза за организациите на
производители на плодове и зеленчуци се
определя съгласно чл. 34, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организацията на
производители предлага референтен период,
въз основа на който се изчислява стойността
на реализираната на пазара продукция.“
2. В ал. 4 след думите „стойността на“ се
добавя „предназначените за преработка плодове и зеленчуци съгласно изискванията на
чл. 50 от Регламент № 543/2011, както и на“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Организац ии те на п роизводи тели
на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат
в оперативните си програми и искане за
национална помощ за тяхното допълване
в размер до 80 на сто от набраните от членовете средства, но не повече от 25 на сто
от годишната стойност на реализираната
на пазара от организацията продукция и
левовата равностойност на 1 500 000 евро.
(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за асоциациите на организации на производители на
плодове и зеленчуци.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Организациите на производители и
техните асоциации осигуряват собственото
си участие в оперативните фондове чрез:
1. влагане на собствени средства, получени
от продажбата на продукцията на членовете на организацията на производители от
плодове и зеленчуци, за които са признати;
2. събиране на членски внос или на други вноски от членовете на организацията
на производители, предвидени в устава, в
учредителния или в дружествения договор
на кооперацията или дружеството;
3. банкови кредити или друго външно
финансиране;
4. вноски на организациите на производители, членуващи в асоциацията.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „или на асоциацията на организации на производители“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „счетоводен баланс“ се
заменят с „аналитично счетоводство съгласно
Закона за счетоводството“.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 думата „октомври“ се заменя
със „септември“, а думата „Общността“ се
заменя със „Съюза“.
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§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. насърчаване и ком у никаци я, независимо дали е с превантивна цел, или във
времена на криза;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. мерки за обучение и обмен на найдобри практики;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Организац ии те на п роизводи тели
на плодове и зеленчуци могат да включват
в оперативните си програми допустимите
инвестиционни разходи, посочени в приложение № 10а. Забранява се включването
в оперативните програми на дейностите и
разходите, предвидени в Приложение ІХ на
Регламент № 543/2011.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Оперативната програма на организацията на производители на плодове и зеленчуци задължително включва две или повече
екологични дейности или поне 10 на сто от
разходите по нея са за екологични дейности,
които са допустими съгласно одобрената от
Европейската комисия Национална рамка
за екологични дейности. Изискването не се
прилага за организации на производители
на плодове и зеленчуци, когато 80 на сто
от техните членове изпълняват поне едно
а г роеколог и ч но за д ъ л жен ие по Наредба
№ 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10
„А гроекология и к лимат“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) или по
Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка
11 „Биологично земеделие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Организацията на производители на
плодове и зеленчуци включва в оперативната
програма за периода на нейното изпълнение
информацията по приложение № 7 и прилага
към нея документи за първия годишен период
от нейното изпълнение съгласно приложение
№ 10б. Прогнозата за дейностите, включени
в оперативната програма трябва да обхваща
период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения
или извършване на строително-монтажни
работи – 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно
през петата година.
(7) Пода дената операт ивна п рог рама
се оценява съгласно приложение № 10 по
икономическите и финансовите показатели, посочени в чл. 7а, ал. 2. Оперативната
програма трябва да показва икономическа
жизнеспособност на стопанството и нейното
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изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане
на една или повече цели по чл. 7, ал. 4.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Асоциациите на организации на производителите могат да изготвят цялостни или
частични оперативни програми, включващи
мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации
на производители, в рамките на техни оперативни програми.“
§ 14. В чл. 20б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операт ивни те п рог рами могат да
вк л юч ват дей но с т и по поп у л я ри зи ра не,
насърчаване и комуникация, насочени към
предоставяне на информация за продуктите или насърчаване разпространението на
плодове и зеленчуци и/или на методите за
тяхното производство.“
2. В ал. 2 думата „реклама“ се заменя с
„популяризиране, насърчаване“.
3. В ал. 3 думата „Реклама“ се заменя с
„Популяризирането, насърчаването“.
§ 15. Създават се чл. 20д и 20е:
„Чл. 20д. (1) Включените в оперативната
програма разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери
и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както
в процеса на нейната подготовка, така и по
време на нейното изпълнение, не могат да
превишават:
1. 10 на сто от допустимите разходи и
левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(2) Разходите, свързани с изпълнението
на оперативните фондове и операт ивните
програми, включват:
1. разходи за възнаграждения за персонал;
2. разходи за оценка и мониторинг;
3. разходи, свързани със счетоводството
и управление на отчетността.
(3) Разходите, свързани със закупуването
на незастроени и застроени земи, не трябва
да надхвърлят:
1. данъчната им оценка към датата на
придобиване или към датата на подаване
или изменение на оперативната програма в
зависимост от това, коя от двете оценки е
с по-ниска стойност;
2. 10 на сто от общите допустими разходи
на цялата оперативна програма.
(4) Разходите за прилагане на мерки за
предотвратяване и управление на кризи по
чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на
сто от стойността на реализираната на па-

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

зара продукция, изчислена съгласно чл. 18,
но не повече от една трета от разходите по
оперативната програма.
Чл. 20е. (1) За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата
равностойност на 10 000 евро или са част
от доставки или услуги на обща стойност,
по-гол яма от левовата равностойност на
10 000 евро, предложени от един доставчик,
организацията на производители на плодове
и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в
оригина л. Не се изиск ва представяне на
съпоставими оферти при закупуване на земя,
сгради и друга недвижима собственост, при
придобиване на ноу-хау, патентни права и
лицензии.
(2) Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са
за специализирани производствени линии,
изготвени по индивидуално технологично
за да ние, се п редос та вя една неза висима
офер та в ориг ина л с цел съпос та вяне с
референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При
съпоставяне на референтните цени с тези на
оферента Разплащателната агенция одобрява
по-малката от двете стойности. Кандидатът
представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните
изпълнители. Списък с разходите, за които
са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен
фонд „Земеделие“.
(3) Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с
посочване на нейния размер, подпис и печат
на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва
да съдържат вид, марка, модел, капацитет,
мощност и други специфични технически
данни. Организацията на производители на
плодове и зеленчуци представя и заверени
копия на предварителни или окончателни
договори с избраните изпълнители.
(4) Оферен т и те в сл у чаи те, когато са
местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство.
(5) Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона
за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на
чл. 3, ал. 2 ЗКС.
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(6) Оферентите на посадъчен материал
трябва да имат издадено разрешително за
производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация
кат о т ърг овец на поса д ъчен мат ериа л в
случаите, предвидени в Закона за посевния
и посадъчния материал.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ по място
на регистрация“, а думите „най-късно до
1 октомври“ се заменят с „в периода от 1
юли до 1 септември“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В 14-дневен срок от издаването на
заповед по ал. 3, т. 1 или 2 организацията
на производители сключва договор с Разплащателната агенци я за изпълнение на
одобрената оперативна програма. Договорът
се ск лючва от законни я или от изрично
упълномощен представител на организацията
на производители.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „15 октомври“ се заменят с „1 септември“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) В срок до 31 януари Министерството
на земеделието и храните отправя до Европейската комисия искане за получаване
на разрешение за изплащане на национална помощ по чл. 19, ал. 3 за оперативните
програми, предвидени за изпълнение през
съответната календарна година. Министерството на земеделието и храните незабавно
и нформ и ра Разп ла щат ел ната а г ен ц и я за
решението на Европейската комисия.“
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато се налагат изменения на одобрените оперативни програми през текущата
година и те не се отнасят до размера, вида
и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, организациите на производители на плодове и зеленчуци уведомяват
Разплащателната агенция.“
2. Досегашната а л. 3 става а л. 4 и се
изменя така:
„(4) Разплащателната агенция със заповед
на изпълнителния директор разрешава или
отказва измененията по ал. 1 и 2 и уведомява организацията на производители на
плодове и зеленчуци за взетото решение в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Когато измененията в оперативната програма
бъдат разрешени, в едноседмичен срок от
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издаване на заповедта договорът по чл. 21,
ал. 4 се променя чрез сключване на анекс.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) За получаване на подпомагане организациите на производители на
плодове и зеленчуци подават в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по
място на регистрация заявление за плащане по образец, одобрен от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Разплащателната агенция изплаща помощта до четири месеца след полу чаване на
заявление за плащане.
(2) Към заявленията по ал. 1 се прилагат
документите съгласно приложение № 10а и
декларация, която включва:
1. стойността на предлаганата на пазара
продукция за годината, предшестваща периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва
изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013
и Регламент № 543/2011;
3. изявление, че организацията на производители не е ползвала европейско или
нац иона лно финанси ране за дейност и т е,
изпълнявани по оперативната програма през
предходната година;
4. изявление, че организацията на производ и т ел и в п род ъ л жен ие на 5 г од и н и
няма да отчуждава, да отдава под аренда
или наем или да преотстъпва безвъзмездно
обектите на инвестициите на лица, които
не са нейни членове.
(3) При подаване на заявлението за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които
се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия
с оригиналните документи.
(4) В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено
организацията на производители, която в
срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи, които
не са посочени в приложение № 10а.
(5) Със заявлението по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци
могат да искат допълване на помощта по
чл. 68 от Регламент № 543/2011 с национално
подпомагане по чл. 19, ал. 3. Разплащател-
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ната агенция разпределя пропорционално
средст вата, на ли чни по бюд жета на ДФ
„Земеделие“, определени за национално съфинансиране за съответната година, меж ду
всички одобрени за тази година оперативни
програми.
(6) По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят едно меж динно
п л а щ а не и ед но окон ч ат е л но п л а щ а не.
За явление за меж динно п лащане се по дава само ако е заложено в оперативната
програма и е предвидено в договора след
извършване на разходите. Крайният срок
за подаване на заявления за меж динно и/
или окончателно плащане е до три месеца
след края на отчетния период, през който са
извършени разходите съгласно договора, но
не по-късно от 15 февруари за окончателно
плащане. Заявления за меж динно и окончателно плащане, подадени след крайния
срок, не се приемат.“
§ 19. Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за плащане по чл. 23,
ал. 1 Разплащателната агенция:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни
и другите обстоятелства, свързани с него;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи; проверката на
място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията
на производители; след прик лючване на
проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за
подпис на представителя или служителя на
организацията на производители протокол
с резултатите от проверката, който може да
впише в протокола обяснения и възражения
по направените констатации; когато при
проверката на място са открити нередности,
Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като є изпраща
копие от протокола.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. в случаите по чл. 23, ал. 4;
2. когато по заявлението за плащане е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор
на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за наличие на нередности;
4. с един месец при провеж дане на контролна проверка въз основа на Приложение I,
т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014
на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
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на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
разплащателните агенции и други органи,
финансовото управление, уравняването на
сметки, обезпеченията и използването на
еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.).
(3) Разплащателната агенция отказва част
или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на за явени
данни и/или посочени факти;
2. ус та нови несъо т вет с т вие на извър шените дейности с целите, дейностите и
изискванията на оперативната програма;
3. организацията на производители не
отст рани нередовностите, непълнотите и
неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4.
(4) Меж динно плащане се изплаща за
одобрена обособена част от инвестиция.
Чл. 23б. (1) Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни
или договорни задължения, Разплащателната
агенция може да иска връщането на вече
изплатени суми по оперативната програма
заедно със законната лихва върху тях и/или
да прек рати ск лючени я с организаци ята
договор.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната
агенция определя размера на дължимата
сума, като взема предвид вида, степента и
продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите
последици за дейността на организацията на
производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през
което траят последиците, или от времето за
отстраняване на тези последици.
(3) Разплащателната агенция може да иска
връщането на вече платени суми заедно със
законната лихва върху тях и когато:
1. орга н иза ц и я та на п роизвод и т ел и е
представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия
за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага
в противоречие с целите на подпомагането
по оперативната програма;
2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга
публична финансова помощ за дейностите,
финансирани по оперативната програма;
3. орга н иза ц и я та на п роизвод и т ел и е
променила предмета на подпомаганата инвестиция.“
§ 20. В чл. 25, ал. 1 думата „Общността“ се заменя със „Съюза и частта, която
се финансира с национа лната помощ по
чл. 19, ал. 3“.
§ 21. В чл. 28, ал. 1 думите „или от неин
член“ се заменят с „или на имот, за който
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е учредено право на строеж на групата производители за извършване на строителномонтажни дейности“, а след думата „аренда“
се добавя „или правото на строеж“.
§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отдел „Прилагане на
схеми и мерки за подпомагане“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „приложение № 11“ се
заменят с „приложение № 12“.
§ 23. В чл. 31, ал. 4 думите „със заповед“
се заличават.
§ 24. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I. „Образец на заявление за
п ризна ва не на орга н иза ц и я на п роизво дители/група производители на плодове и
зеленчуци“:
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие на устройствения акт;“
б) точка 5 се изменя така:
„ 5. с л ед н и т е ф и н а н с о в и и с ч е т о в одни док у мен т и, кои то доказват стойностт а н а п р ед л а г а н а т а н а п а з а р а о т ч л е нов е т е н а о рг а н и з а ц и я т а и /и л и о т нея
п род у к ц и я п рез п ред ход ната г од и на:
……………………………………………………………………….;“
в) създава се т. 15:
„15. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от
регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или копие на
документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната
система за администриране и контрол.“
2. В част II. „Образец на заявление за
признаване на асоциация на организации
на производители на плодове и зеленчуци“
т. 2 се изменя така:
„2. копие на устройствения акт;“.
§ 25. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 2,
т. 9 навсякъде думата „групата“ се заличава.
§ 26 . В п ри ложен ие № 3 к ъм ч л. 14,
ал. 1 в част I. „Удостоверение на призната
организация на производители на плодове
и зеленчуци“ и в част II. „Удостоверение
на призната асоциация на организации на
производители на плодове и зеленчуци“ след
думите „заповед № ......../......... г.“ се добавя
„на министъра на земеделието и храните“.
§ 27. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2
се отменя.
§ 28. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3 в
т. 14 след думата „производители“ се добавя
„или на неин член“.
§ 29. Създава се приложение № 10а към
чл. 20, ал. 4:
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„Приложение № 10а
към чл. 20, ал. 4
Допустими за подпомагане разходи по оперативните програми
Допустими за финансова помощ по оперативните програми са следните разходи:
1. за закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за съхранение, пакетиране,
подготовка за предлагане на пазара и на места
за пряка продажба и/или за преработка на
произведената от членовете на организацията
на производители продукция и/или за контрол
на нейното качество, включително хладилни
складове, щандове лаборатории и преработвателни цехове;
2. за закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост,
използвана за земеделското производство на
ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната
среда, за съхранение на машини, техника и
материали и за ремонтни работилници;
3. за изграждане и подобряване на площадки
и рампи, свързани с реализация на продукцията;
4. за закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на машини, съоръжения и оборудване, необходими за проучване
на пазара, контрол на качеството, съхранение,
пакетиране, калибриране, подготовка за продажба, пряка продажба и преработка на земеделската продукция, произведена от членовете на
организацията на производители, включително
техника за складиране и транспортиране;
5. за закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване
на производствения процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) подобряване на енергийната ефективност;
в) растителна защита;
6. за инвестиции за въвеждане на системи
за контрол на качеството на непреработената
и преработената продукция;
7. за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения, включително и трайни насаждения
от десертни лозя;
8. за изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии;
9. за закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на неземеделски транспортни средства
за вътрешен транспорт на територията на организацията на производители;
10. за оборудване на транспортни средства за
превоз на продукцията с апаратура за регулиране
на температурата или на атмосферата в тях;
11. за закупуване на земя, необходима за
изп ъ л нен ие на и н вес т и ц и и т е във вр ъ зк а с
изграждане и/или модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими материални
активи, предназначени за производствените
дейности и/или за реализация, и/или за преработка на продукцията, и/или за създаване,
и/или презасаждане на трайни насаждения;

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

12. за закупуване, вк лючително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски
машини;
13. за инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, вк лючително закупувани
чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/
или подобряване на съществуваща мрежа в
стопанството, включително нови тръбопроводи,
системи за капково напояване, инсталации за
дъждуване, малки помпени станции, технически
средства и съоръжения за съхраняване и/или
опазване на водата;
14. за инвестиции за изграж дане на съоръжения за защита от градушки и от щети,
нанасяни от диви животни и птици;
15. за зак у п у ване на хард уер и софт уер,
включително чрез финансов лизинг, покупка и
пускане в експлоатация на модерни информационни, комуникационни системи, включително
на софтуер за хранене на растенията;
16. свързани с проекта, в т.ч. разходи за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии,
извършени в процеса на подготовка на оперативната програма;
17. свързани с управлението на оперативния
фонд и с изпълнение на оперативната програма, в т.ч. разходи за управление и персонал,
доклади и проучвания за оценяване, разходи
за водене на счетоводство и за управление на
отчетността на оперативния фонд; разходи за
квалифициран персонал, включително хонорари
и заплати;
18. за екологични дейности по чл. 20, ал. 5;
19. за компенсации при изтегляне от пазара
съгласно чл. 20а, ал. 1;
20. за обучение (курсове и информационни
дейности), свързани с оперативната програма – за хонорари, наем на зали, както и дневни,
пътни и квартирни разходи;
21. за субсидиране на процент от застрахователните премии, заплащани от членовете
на организацията на производители съгласно
чл. 20г, ал. 1;
22. за популяризиране, насърчаване и комуникация на:
а) марки или търговски марки на организации
на производители, асоциации на организации
на производители и дъщерни дружества;
б) предлаганите на пазара продукти и на
знаци за качество.
Финансират се и разходи за отпечатване на
марките или търговските марки съгласно буква
„а“ или знаците за качество съгласно буква
„б“ върху опаковки или етикети, в случай че
това е предвидено в оперативната програма.
Рекламните материали по буква „б“ трябва да
носят емблемата на Европейския съюз (само
в случай на визуални медии) и да включват
следния надпис: „Кампания, финансирана с
помощта на Европейския съюз“. Организациите
на производители, техните асоциации и дъщерни
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дружества не могат да използват емблемата на
Европейския съюз, за да популяризират своите
марки или търговски марки.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите по т. 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16 и 17 е допустимо,
при условие че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно от
датата на подаване на заявката за окончателно
плащане за същия актив.“

§ 30. Създава се приложение № 10б към
чл. 20, ал. 5:

„Приложение № 10б
към чл. 20, ал. 5
Документи, които се подават преди стартирането на всеки годишен период от оперативната
програма
1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от
законния представител на организацията на
производители.
2. Копие от годишна данъчна декларация за
предходната година, заверена от съответната
ТД на НАП (когато е приложимо).
3. Счетоводен баланс за предходната година
(когато е приложимо).
4. Отчет за приходите и разходите за предходната година заедно със справка за нетните
приходи от продажби по видове икономически
дейности (когато е приложимо).
5. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната
година (когато е приложимо).
6. Справка за дълготрайните активи към
датата на подаване на оперативната програма
с разбивка по активи, дата на придобиване и
покупна цена (когато е приложимо).
7. Копие от документ на организацията на
производители или на неин член за собственост
на земя и/или земеделска земя или договор
за аренда със срок не по-кратък от 10 години
след датата на подаване на оперативната програма – при инвестиции, свързани с трайни
насаждения, както и при закупуване и монтаж
на съоръжения, трайно прикрепени към земята,
за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията.
8. Копие от документ на организацията на
производители или на неин член за собственост
или договор за наем на сградите/помещенията,
които ще се обновяват и/или в които ще се
монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за закупуване и/или
инсталиране на нови машини, оборудване и
съоръжения и/или обновяване на сгради и/или
помещения, за които не се изисква разрешение
за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор
за наем той трябва да бъде в сила най-малко
10 години след датата на подаване на годишния
инвестиционен проект.
9. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/
или друга недвижима собственост:
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а) за вече закупени от организацията на
производители или от неин член земя и/или
сгради и/или друга недвижима собственост се
представя копие от удостоверение за данъчна
оценка към датата на закупуването им, както
и копие от удостоверение за данъчна оценка,
издадено в рамките на месеца, предхож дащ
датата на подаване на годишния инвестиционен
проект, в случай че от датата на закупуване са
изминали повече от 6 месеца;
б) за предвидени за закупуване от организацията на производители земя и/или сгради и/или
друга недвижима собственост се представя копие
от удостоверение за данъчна оценка, издадено
в рамките на месеца, предхождащ датата на
подаване на годишния инвестиционен проект.
10. Копие от решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие
от решение по оценка на въздействие върху
околната среда, като един от двата документа
се представя само когато съществува такова
изиск ва не с ъгласно За кона за опазва не на
околната среда.
11. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета
с ПМС № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.),
само за инвестиции в местата по националната
екологична мрежа Натура 2000.
12. Копие от одобрен проект с количествени
сметки на проектантите към всяка от неговите
части и копие от разрешение за строеж, издадено
от съответната община, заедно с документ за
собственост или договор за наем или аренда
на организаци ята на производители или на
неин член за земята/сградите, където ще се
извършват строително-монтажните работи, или
учредено право на строеж за срок не по-малък
от 10 години след датата на подаване на оперативната програма. Когато разрешението за
строеж се издава на собственика на нает или
арендован имот, договорът за аренда трябва да
е със срок не по-кратък от 10 години от датата
на подаване на оперативната програма и да е
вписан в районната служба по вписванията и
регистриран в съответната общинска служба
на МЗХ (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение
за строеж съгласно Закона за устройство на
територията).
13. Становище от общината, че обектът не
се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при
извършване на строително-монтажни работи,
за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията).
14. Копие от предварителни или окончателни
договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията,
с определени марка, модел, цена в левове или
евро, срок и начин на доставка. В договорите
се описва ДДС.
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15. Най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал или една оферта в оригинал
(в случай на разходи, за които са определени
референтни цени) с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка
доставка/усл у га на ст ойност, по -гол яма о т
левовата равностойност на 10 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител,
на обща стойност повече от левовата равностойност на 10 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или в евро с описан ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от технически спецификации в
случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника.
Конку рентни оферти не се изиск ват при
закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау,
патентни права и лицензии.
16. Обяснителна записка във всеки един от
случаите, когато не е избрана офертата с найниска цена.
17. Копие от технологичен проект, когато се
кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
18. Заверени копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с инвестицията, в
т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и
разработване на оперативната и инвестиционната програма, извършени както в процеса на
подготовка на оперативната и инвестиционната
програма, така и по време на тяхното изпълнение (при кандидатстване за финансиране на
такива услуги).
19. Документ за съгласуване на проекта със
съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която
е отговорна за мониторинга и управлението
на водния баланс в региона, в който ще се
извършва инвестицията (в случай на проект,
включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване).
20. Документ от банката за банковата сметка
на кандидата за банков превод на безвъзмездната финансова помощ.
21. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване
на активи чрез финансов лизинг).
22. При инвестиции в машини за обработка
на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:
а) копие от документ за собственост на земя
и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или
б) договори за аренда на земя, сключени с
организацията на производители или неин член,
със срок не по-малък от 5 години след датата
на подаване на оперативната програма, и/или
в) договори за наем на земя, сключени с
организацията на производители или неин член.
23. При прилагане на изтегляне от пазара – приемно-предавателни протоколи, стокови
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разписки, кантарни бележки и други, които
удостоверяват, че изтеглените продукти са били
доставени безвъзмездно на организации по
чл. 20а, ал. 3, и сертификати за съответствие
с обявеното качество на изтеглените от пазара
продукти, издадени от БАБХ.
24. При прилагане на дейности за реклама
и комуникация – документи, доказващи извършените разходи за популяризиране на марки,
търговски марки, предлаганите на пазара продукти и на знаци за качество.
25. При прилагане на дейности за обучение – документи, доказващи извършените разходи за хонорари, наем на зали, дневни, пътни
и квартирни.
26. При прилагане на субсидиране на процент от застрахователните премии – копия на
застрахователните документи (застрахователни
договори, застрахователни полици, застрахователни сертификати).“

§ 31. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2
„Документи за междинно или окончателно
плащане“ в част А. „Общи документи“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 23 след думата „ДДС“ се добавя
„и дали фактурата е платена“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Разплащателната агенция извършва
одобрените съгласно чл. 31, ал. 4 плащания
по плановете за признаване на групите на
производители на плодове и зеленчуци до
датата на издаване на заповед от министъра
на земеделието и храните за признаване на
съответната група на производители като
организация на производители на плодове
и зеленчуци.
§ 33. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм.,
бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39
от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г.,
бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3,
79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110
от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г. и бр. 31
от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 след
думата „Ежегодно“ се добавя „в срок от 1
октомври“.
2. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 в
Таблица 2 след код 3041 „Естествени ливади“
се създава ред с код 30411:
„
30411 Пасища и мери

Х

X

X

“
§ 34. Параграф 33 влиза в сила от 1 октомври 2016 г.
Министър:
Десислава Танева
5314
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете, за товарене
и разтоварване, за качване на кораба и
слизане на брега на екипажа, на пътниците
или други лица, както и за връзка на кораба
с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2003 г.; бр. 3 от 2005 г., бр. 32
от 2006 г.; изм., бр. 53 от 2006 г.; доп., бр. 62
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2010 г.,
бр. 83 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Ду мите „и съгласу вана с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се
заличават.
2. Създава се ново изречение второ: „В
сл у чаи те, предви дени в Наредба № 9 от
2013 г. за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.),
технологичната карта се съгласува с Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“
§ 2. Създава се раздел VIIa „Правила за
приемане, обработка и товарене на контейнери“ с чл. 41а – 41д:
„Раздел VIIа
Правила за приемане, обработка и товарене
на контейнери
Чл. 41a. (1) Изпращачът по договор за
превоз на товари е длъжен да извърши или
да организира дейността по определяне и
документиране на потвърденото брутно тегло на предоставен от него за морски превоз
пълен контейнер.
(2) За отразяване на потвърденото брутно
тегло на контейнер се съставя документ,
който съдържа:
1. идентификационен номер на контейнера;
2. име на лицето, измерило контейнера;
3. тип, наименование и номер на оборудването за измерване;
4. дата на измерване;
5. потвърдено брутно тегло;
6. валидност на свидетелството за проверка
на оборудването за измерване.
(3) Документът по ал. 2 трябва бъде подписан собст веноръчно и ли с елек т ронен
подпис от изпращача или упълномощено
от него лице.
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Чл. 41б. (1) Забранява се натоварването
на кораб на пълен контейнер, за който не е
представена предварително информацията
по чл. 41а, ал. 2.
(2) Изпращачът е длъжен да представи на
превозвача или неговия представител или
на пристанищния оператор информацията
по чл. 41а, ал. 2 в срока, уговорен между
тях. В случай че изпращачът е представил
информацията по чл. 41а, ал. 2 на превозвача,
превозвачът е длъжен да представи същата
информация на пристанищния оператор.
(3) Информацията по чл. 41а, ал. 2 може
да бъде представена на хартиен носител, по
факс, по електронна поща, чрез система за
електронна обмяна на данни или да бъде
включена в съдържанието на ордера за натоварване.
Чл. 41в. (1) Определяне на потвърденото
брутно тегло не се изисква за пълен контейнер, който:
1. се превозва върху шаси или трейлер,
натоварван на собствен ход на ро-ро кораб,
извършващ кратки международни рейсове;
2. товари, предадени от изпращача на
капитана на кораба, за да бъдат поставени
в контейнер, който вече е бил натоварен на
борда на кораба;
3. контейнери, предназначени за офшорната индустрия и претоварвани на море,
за които не е задължително да се прилага
Международната конвенция за безопасните
контейнери (CSC), 1972, съставена в Женева
на 2 декември 1972 г., в сила за Република
България от 17 ноември 1977 г., ратифицирана с Указ № 835 на Държавния съвет от
1976 г. (ДВ, бр. 52 от 1976 г.).
(2) За потвърдено брутно тегло на контейнери, които се разтоварват, се приема
потвърденото брутно тегло, определено при
натоварване на контейнера в отправното
пристанище.
Чл. 41г. (1) Определянето на потвърденото
брутно тегло на контейнер се извършва чрез
един от следните методи:
1. претегляне на пълния контейнер чрез
калибрирано и освидетелствано оборудване;
2. претегляне чрез калибрирано и освидетелствано оборудване на всички пакети/
товари, включително палети, дънидж и материали за опаковане и укрепване, намиращи
се в контейнера, и прибавяне към сумата от
техните тегла на теглото на тарата на контейнера; за тегло на тарата на контейнера
се приема теглото, което е обозначено върху
контейнера.
(2) Методът, предвиден в ал. 1, т. 2, не
се прилага за определяне на потвърденото
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брутно тегло на контейнер, в който се превозват насипни или наливни товари.
(3) Претеглянето по ал. 1 се извършва с
везна, мостов кантар, повдигащо съоръжение
или друго оборудване, което може да измери
масата на контейнер или пакетите/товара,
палетите, дъниджа и другите материали за
опаковане и укрепване в контейнера, калибрирано и освидетелствано в съответствие с
изискванията на Закона за измерванията и
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС № 47 от
2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).
(4) Оборудването за измерване, използвано
за определяне на потвърденото брутно тегло
на контейнери, трябва да бъде с клас на
точност III или с по-висок клас на точност,
да има нанесена маркировка за съответствие, надписи и техническо досие съгласно
изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяването на съответствието
на везни с неавтоматично действие.
Чл. 41д. (1) Когато при обработката на
контейнер в пристанището, съответно терминала, за който е изпратена предварително
информацията по чл. 41а, ал. 2, се установи,
че има съществена разлика между посоченото
и фактическото тегло, контейнерът подлежи
на повторно определяне на потвърденото
брутно тегло чрез калибрирано и освидет елс т ва но обору д ва не на п рис та н и щ н и я
оператор.
(2) Установяване на разлика между посоченото в информацията по чл. 41а, ал. 2
и фактическото потвърдено брутно тегло на
контейнер може да се извърши по някой от
следните начини:
1. незадължително измерване на теглото
при влизане на контейнера в пристанището,
съответно терминала;
2. информация, получена от митнически
или други органи за граничен контрол;
3. информация, получена от операторите
на товаро-разтоварни съоръжения в процеса
на разтоварване на контейнера, подреждане
за съхранение в пристанището, съответно
терминала, превоза до кораба и натоварването на кораба.
(3) Не се допуска натоварването на кораб
на пълен контейнер, чието тегло надвишава
максимално допустимото брутно тегло, отбелязано върху контейнера.
(4) Когато между посоченото в информацията по чл. 41а, ал. 2 и фактическото
потвърдено брутно тегло на контейнер се
установи съществена разлика и извършване
на повторно определяне и документиране
на бру т но т о т егло на кон т ей нера п ред и
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натоварването е невъзможно, същият не се
товари на кораба.“
§ 3. В чл. 60, а л. 8 д у мите „дирек ци я
„Морска администрация – Русе“ и дирекция
„Морска администрация – Лом“ се заменят с
„дирекция „Речен надзор – Русе“ и дирекция
„Речен надзор – Лом“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават нови т. 37 – 43:
„37. „Пълен контейнер“ е контейнер, натоварен (напълнен или запълнен) с течности,
газове, твърди товари, пакети/товари, включително палети, дънидж и други материали
за опаковане и укрепване.
38. „Пакет“ означава един или повече
товара, привързани един за друг, опаковани,
поставени в кутия или каса за транспортиране.
39. „Брутно тегло“ е сумата от теглото
на контейнера и теглата на всички пакети/
товари, включително палети, дънидж и други
материали за опаковане и укрепване вътре
в контейнера.
40. „Потвърдено брутно тегло“ е общото
бруто тегло на пълен контейнер, получено
чрез един от предвидените методи за неговото определяне.
41. „Тегло на тарата“ е теглото на празен
контейнер, който не съдържа пакети/товари, палети, дънидж и други материали за
опаковане и укрепване.
42. „Кратък международен рейс“ е международен рейс, по време на който корабът
не се отдалечава на повече от 200 морски
мили от пристанище или от място, в което
пътниците и екипажът могат да бъдат в безопасност, и при който разстоянието между
последното посетено пристанище и пристанището на предназначение не надвишава
600 морски мили.
43. „Съществена разлика“ е разлика, надвишаваща повече от три пъти максимално
допустимата грешка на везната.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „съответната дирекция „Морска администрация“
и „съответната Д „МА“ се заменят със „съответната териториална дирекция на И А
„Морска администрация“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Разпоредбите на § 2 относно раздел
VIIа с чл. 41а – 41д и на § 4 относно допълнение на § 1 от допълнителната разпоредба
влизат в сила от 1 юли 2016 г.
Министър:
Ивайло Московски
5213
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-2
от 30 юни 2016 г.

за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните
одитни дейности по фондове и програми на
Европейския съюз
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът
и начинът за осъществяване, координация
и хармонизация на специфичните одитни
дейности по фондове и програми на Европейския съюз съгласно чл. 41 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) При осъществяване на специфичните
одитни дейности се прилагат разпоредбите по глава пета от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, международните
споразумения за предоставяне на средства
от Европейския съюз, по които Република
България е страна, регламентите на Европейския съюз, отнасящи се до управлението
и контрола на средствата по програмите,
съфинанси рани от Европейск и я фон д за
региона лно развитие, Кохезионни я фонд,
Европейския социален фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство и Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и международно признатите
одиторски стандарти.
Чл. 2. Специфичните одитни дейности по
фондове и програми на Европейския съюз
включват:
1. одити на системите за оценка на правилното фу нк циониране на системите за
управление и контрол на съответната оперативна програма;
2. одити на операциите за оценка на законосъобразността и редовността на декларираните пред Европейската комисия разходи;
3. одити на отчетите за оценка на пълнотата, точността и верността на сумите,
декларирани в годишните счетоводни отчети;
4. издаване на годишни контролни доклади, годишни становища и декларации за
приключване на програмите, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, които
обобщават резултатите от изпълнените одитни дейности по т. 1 – 3.
Чл. 3. Специфичните одитни дейности
о бх в а щ ат дей но с т т а н а о рг а н и з а ц и и т е/
с т ру к т у ри т е, кои т о о с ъще с т вя ват фу н кции на у правл яващи органи, сертифициращи органи, междинни звена, както и дейността на бенефициентите по програмите
по чл. 1, ал. 2.
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Чл. 4. Специфичните одитни дейности се
извършват от Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския съюз“ към
министъра на финансите, наричана по-нататък „агенцията“.
Г л а в а

в т о р а

ПЛАНИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКЛАДВА НЕ Н А СПЕЦИФИЧНИ ТЕ ОДИ ТНИ
ДЕЙНОСТИ
Чл. 5. (1) Специфичните одитни дейности
се изпълняват в съответствие с одобрените
одитни стратегии за програмите по чл. 1,
ал. 2, които се актуализират ежегодно.
(2) Годишният одитен план на агенцията
включва одитите на системите и одитите
на опера ц и и т е, п ред ви ден и за т ек у щата
календарна година в одитните стратегии за
програмите по чл. 1, ал. 2.
Ч л. 6 . При од и т и т е на сис т ем и т е с е
извършват одиторски процедури, за да се
направи заключение за функционирането на
системата за управление и контрол, съгласно критерии, определени от Европейската
комисия.
Чл. 7. (1) Одитите на операциите се извършват въз основа на преглед на разходооправдателните документи и физическото
изпълнение на проектите, попаднали в обхвата на ангажимента, за да се прецени дали:
1. операцията е била избрана съгласно
к ритериите за подбор на прог рамите по
чл. 1, ал. 2;
2. операцията не е била физически завършена и ли изц я ло осъщест вена п реди
подаването от бенефициента на формуляра
за кандидатстване по програмите по чл. 1,
ал. 2;
3. операцията е била изпълнена в съответствие с решението за одобрение;
4. са изпълнени приложимите към момента на одита условия по отношение на
фу н к ц ион а л но с т т а , п р ед н а зн ачен ие т о и
преследваните цели;
5. декларираните пред Европейската комисия разходи съответстват на счетоводните
регистри;
6. разходооправдателните документи показват наличието на подходяща одитна следа
съгласно чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 480/2014 на ЕК;
7. за разходите, определени по реда на
чл. 67, параграф 1, букви б) и в) и чл. 109
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чл. 14,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013:
а) крайните продукти и резултатите, на
които се основават плащанията за бенефициента, са били постигнати;
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б) данните за участниците или данните
от другите регистри, свързани с крайните
проду кти и резултатите, съответстват на
п редс та вената на Европейската ком иси я
информация, и
в) разходооправдателните документи показват наличието на подходяща одитна следа,
съгласно чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 480/2014 на ЕК;
8. публичните средства са били платени
на бенефициента в съответствие с чл. 132,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) В рамките на одитите на операциите
се проверяват точност та и пълнотата на
съответните разходи, регистрирани от сертифициращия орган в неговата счетоводна
система, и равнението на одитната следа на
всички равнища.
Ч л. 8 . (1) При од и т а на о т че т и т е с е
извършват одиторски процедури, за да се
на п ра ви за к л ючен ие за п ъ л но тата, т очността и верността на сумите, декларирани
в съставените от сертифициращите органи
годишни счетоводни отчети за разходите по
програмите за съответния референен период.
(2) Одиторските процедури за одита по
ал. 1 се извършват в рамките на одитите
на системите, извършени по отношение на
сертифициращия орган, и при одитите на
операциите и включват проверки на:
1. надеждността на счетоводната система
на сертифициращия орган и
2. точност та на разходите по отношение на отменените и възстановените суми,
регист рирани в счетоводната система на
сертифициращия орган.
Чл. 9. (1) Одитните ангажименти се извършват съгласно заповед на изпълнителния
директор на агенцията по предложение на
съответния директор от специализираната
администрация, която включва:
1. правното основание за издаването є;
2. лицата, които ще извършват одитния
анга ж имен т – оди торск и ек ип и негови я
ръководител или един одитор;
3. външни експерти, ако такива са привлечени за изпълнение на конкретни задачи
по ангажимента;
4. тип на одита по чл. 2, т. 1 – 3;
5. одитирани организации/структури;
6. начална и крайна дата на одитните процедури, които се изпълняват в одитираните
организации/структури;
7. лице, отговорно за контрол на качеството
на проектите на одитен план, предварителен
и окончателен одитен доклад.
(2) Заповедта по ал. 1 се изменя от изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор на а г ен ц и я та по
предложение на съответни я директор от
специализираната администрация.
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(3) Изпълнителният директор на агенцията
изпраща писмено уведомление до ръководителя на одитираната организация/структура
за одитния ангажимент 3 работни дни преди
началната дата на одитните процедури.
(4) Изпълнителният директор на агенц и я та изп раща писмено у ведом ление до
ръководителя на одитирания бенефициент
7 дни преди началната дата на одитните
процедури, които подлежат на изпълнение
в неговата организация/структура.
(5) Уведомленията по ал. 3 и 4 се изпращат и на официалната електронна поща на
оди т и раната орга низа ц и я/с т ру к т у ра, а ко
има такава.
Чл. 10. (1) Одиторският екип се състои
от одитори и експерти от агенцията.
(2) В одиторския екип по ал. 1 могат да
бъдат включвани и външни лица при необходимост от:
1. получаване на техническа и методологическа помощ;
2. специални знания, умения и опит в
определена област с каквито агенцията не
разполага;
3. допълнителни ресурси за изпълнение
на годишните одитни планове.
(3) Външните лица следва да притежават
необходимата професионална квалификация
за изпълнение на възложените задачи.
(4) Външно лице не може да участва в
одитен ангажимент, свързан с дейности и
структури, които е консултирал или в които е работил през последната една година.
Наличието на тези обстоятелства лицето
декларира писмено пред ръководителя на одиторския екип, а в случаите, когато извършва
одитния ангажимент самостоятелно – пред
директора на съответната дирекция от специализираната администрация.
Чл. 11. (1) Ръководителят на одиторския
екип отговаря за планирането, извършването, докладването на резултатите от одитния
ангажимент и проследяването на коригиращите действия, като:
1. разпределя работата между одиторите
в екипа;
2. участва в изпълнението на одиторските
процедури;
3. изготвя проект на одитен план;
4. осъществява текущ контрол на качеството на одиторската работа по ангажимента;
5. изготвя проект на предварителен и на
окончателен доклад;
6. организира изготвянето на досие на
одитния ангажимент;
7. поддържа регист ър за прослед яване
на действията по дадените препоръки от
агенцията;
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8. отговаря за всяка съществена професионална преценка, направена в хода на
одитния ангажимент.
(2) При извършване на одитен ангажимент от един одитор задълженията по ал. 1,
т. 2, 3 и 5 – 7 се изпълняват от одитора, а
тези по ал. 1, т. 4 и 8 – от директора на
съответната дирекция от специализираната
администрация.
Чл. 12. (1) Одитният ангажимент включва
планиране, фактически проверки, докладване
и проследяване на предприетите коригиращи
действия.
(2) При одитните ангажименти одиторите
от агенцията изпълняват одитни процедури,
при които идентифицират, анализират, оценяват и документират достатъчна надеждна
и уместна информация за постигане целите
на одита.
(3) Одиторите изпълняват процедурите
по а л. 2 в съответствие с меж ду народно
признатите одиторски стандарти, указанията на Европейската комисия и одобрената
от изпълнителния директор на агенцията
методология и определените срокове за изпълнението им.
(4) Директорите на дирекции от специализираната администрация на агенцията
осъществяват контрол на качеството на одитния план, предварителния и окончателния
одитен доклад за одитните ангажименти по
програмите, за които отговарят.
(5) Изпълнителният директор одобрява
одитния план и издава предварителните и
окончателните доклади за одитните ангажименти.
Чл. 13. (1) Резултатите от одитните ангажименти се представят на одитираната
организация/структура, както следва:
1. при одит на системите – в одитен доклад;
2. при одит на операциите – в доклад за
резултатите от проверка на проект, попаднал
в обхвата на одита.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат най-малко: резюме, цели и обхват на ангажимента,
констатации, препоръки и заключения.
(3) Пред вари т ел н и т е док ла д и се п ре доставят на ръководителя на одитираната
организация/структура, който дава становище по констатациите и препоръките и при
необходимост представя план за действие.
(4) Срокът за предоставяне на становището
по ал. 3 се определя, както следва:
1. не по-кратък от 30 дни за одитен доклад
от одит на системите;
2. не по-кратък от 10 дни за доклад за
резултатите от проверка на проект.
(5) При изпълнение на извънредни одитни
ангажименти по препоръки на Европейската
комисия или Европейската сметна палата
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срокът за предоставяне на становището по
ал. 4 може да бъде по-кратък, като същият
се определя съвместно от агенцията и одитираната организация/структура.
(6) Становището, представените към него
доказателства за предприетите действия по
изпълнение на препорък ите и планът за
действие по ал. 3 се анализират и се вземат
предвид при изготвянето на окончателен
одитен доклад.
(7) Окончателният одитен доклад се предоставя на ръководителя на одитираната организация/структура след неговото изготвяне.
(8) Копие от предварителния и окончателния одитен доклад от всеки одитен ангажимент се изпраща на сертифициращия орган по
съответната програма след изготвянето им.
(9) В случай на съществена грешка или
пропуск в окончателния одитен доклад коригираната информация се предоставя на
всички потребители, получили доклада.
Чл. 14. Проследяване на предприетите
действия по препоръките от одитните доклади
може да се извърши по време на следващ
одитен анга ж имент или чрез официа лна
кореспонденция между агенцията и одитираната организация/структура.
Чл. 15. (1) Агенцията изготвя годишен
контролен доклад и годишно становище по
всяка от програмите по чл. 1, ал. 2.
(2) Годишният контролен доклад съдържа
основните констатации от одитните ангажименти, извършени през докладвания период,
както и информация за предприетите действия по дадените препоръки.
(3) Годишното становище съдържа заключение относно пълнотата, точността и
достоверност та на годишните счетоводни
отчети, законосъобразността и редовността
на включените в тях разходи и правилното
функциониране на системите за управление
и контрол.
Чл. 16. Агенцията издава декларации за
приключване на програмите, съфинансирани
от фондове на Европейския съюз, въз основа на оценка на системите за управление
и контрол, на резултатите от приключили
проверки и когато е необходимо – на допълнителни проверки на трансакциите.
Г л а в а

т р е т а

КООРДИНАЦИЯ И Х АРМОНИЗАЦИЯ
Чл. 17. Планирането, изпълнението и докладването на специфичните одитни дейности
се координира с генералните дирекции и
службите на Европейската комисия, отговорни за предоставянето и управлението на
средствата и извършването на проверки по
съответните фондове и програми.
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Ч л. 18. П лани рането, изп ъ лнението и
док л а д в а не т о н а с пец ифи ч н и т е од и т н и
дейности по програмите за териториално
сътрудничество се координира с одитните
органи от съответните държави.
Чл. 19. При осъществяване на специфичните одитни дейности агенцията си сътрудничи с всички национални и европейски
органи, свързани с управлението и контрола
на средствата по фондове и програми на ЕС.
Чл. 20. Агенцията оказва съдействие на
генералните дирекции и службите на Европейската комисия, както и на Европейската
сметна па лата при извършваните от тя х
проверки.
Чл. 21. А генцията хармонизира своята
дейност с дейността на одитните органи на
страните – членк и на Европейск и я съюз,
одиторите от Европейската комисия и добрите одитни практики.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Меж дународно признати одиторски
стандарти“ са одиторск ите стандарти на
И Н ТОСА Й, Меж д у народ ната ф едера ц и я
на счетоводителите (IFAC) и Института на
вътрешните одитори (IIA).
2. „Програмите, съфинансирани от Европейск и я фонд за регионално развитие,
Кохезионния фонд, Европейския социален
фонд, Европейския фонд за морско дело и
рибарство и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ са:
а) за програмен период 2007 – 2013 – Операт и вна п р ог ра ма „Тех н и че ск а помощ“,
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“,
Оперативна програма „Регионално развитие“,
Оперативна програма „Транспорт“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна
прог рама „А дминист ративен капацитет“,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ и оперативните програми за Европейско териториално сътрудничество на Република България – Гърция и
Република България – Румъния и програмите
за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз между
Република България и трите съседни държави, които не членуват в Европейския съюз;
б) за програмен период 2014 – 2020 – Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Инициатива
за малки и средни предприятия“, Оперативна
програма „Региони в растеж“, Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Оперативна програма „Околна
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среда“, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма за храните и/или
основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и оперативните програми за
Европейско териториално сътрудничество
на Република България – Гърция и Република България – Румъния и програмите за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз между Република България и трите съседни държави,
които не членуват в Европейския съюз.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 44, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
§ 3. Отменя се Наредба № Н-2 от 2009 г.
за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните
одитни дейности по фондове и програми на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2009 г. и бр. 101 от
2010 г.).
Министър:
Владислав Горанов
5279

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и
съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от
2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г.,
бр. 107 от 2013 г. и бр. 6 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думата „приемането“
се добавя „изземването“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не се приемат и изземват документи,
чийто срок на съхранение, установен в закон,
е изтекъл.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „приемане“ се заменя със „съхранение“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не се приемат и изземват разплащателни
ведомости и документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, ако не са оформени
и/или подписани съгласно действащия към
датата на съставянето им ред, както и когато
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физическото им състояние не позволява да
бъдат използвани за удостоверяване на осигурителни права.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, не могат да се унищожават. Лицата,
които държат или знаят местонахождението
на такива документи, уведомяват съответното териториално поделение на Националния
осигурителен институт (ТП на НОИ) за тях.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и лицата по чл. 3“ се заменят с „държавните учреждения, общините и
кметовете и лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл.
КСО“, а думите „териториалните поделения на
Националния осигурителен институт (ТП на
НОИ)“ се заменят с „ТП на НОИ“.
2. В ал. 2 думите „чл. 3“ се заменят с „ал. 1“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „се извършва след
подаване“ се заличават, а думите „на заявление-декларация от осигурителя, че е прекратил
дейността си“ се заменят със „се извършва
при прекратяване дейността на осигурителя“;
б) в т. 1 думата „производители“ се заменя
със „стопани“.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
a) основният текст се изменя така:
„(5) За предаване на документите в ТП на
НОИ се подава заявление-декларация, към
което се прилагат:“;
б) в т. 1 думите „или заверени копия на
съдебни решения, документ за първоначална
регистрация, пълномощно при представяне на
заявлението от упълномощено лице, както и
други документи, удостоверяващи правомощията на заявителя“ се заличават.
3. В ал. 6 след думите „съгласно ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „а в случаите по
чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО – в тримесечен
срок от датата на служебно заличаване на
клона на чуждестранния търговец“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заявлението-декларация се подава от:
1. лицето, представл яващо осиг у ри теля – лично или чрез упълномощено от него
с изрично нотариално заверено пълномощно
лице;
2. лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО;
3. наследниците на починалия едноличен
търговец, собственик на търговско дружество
или физическо лице – осигурител.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато заявлението-декларация се подава от пълномощник, копие от пълномощното
се прилага към него и се съхранява в ТП на
НОИ. Когато заявлението-декларация се подава
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по реда на ал. 7, т. 3, към него се прилага и
удостоверение за наследници. В тези случаи
то може да бъде подадено само от един от наследниците, ако е упълномощен с нотариално
заверено пълномощно за това от останалите
наследници.“
6. В ал. 9 след думата „ведомости“ се добавя
„или когато същите липсват“.
7. Алинея 10 се отменя.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Документите по чл. 1 могат да
бъдат иззети по нареждане на ръководителя
на ТП на НОИ въз основа на мотивирано
предложение на длъжностното лице, на което
е възложено ръководството на осигурителния
архив в ТП на НОИ, когато:
1. не е подадено заявление-декларация в
срока по чл. 5, ал. 6;
2. след подаване на заявление-декларация по
чл. 5, ал. 5 задълженото лице не се е явило в
срока, определен за предаване на документите;
3. е постъпило уведомление от лице, което
държи или знае местонахождението на разплащателни ведомости на прекратен осигурител,
който няма правоприемник, или на осигурител
по т. 4;
4. осигурителят не е прекратил дейност
съгласно чл. 5, ал. 1, но не е извършвал дейност през повече от една календарна година
и има риск осигурените лица да не могат да
удостоверят осигурителните си права, поради
неправилно съхранение на документите по
чл. 1 или поради обстоятелството, че не се
издават документи за осигурителен стаж и
осигурителен доход.
(2) Не се пристъпва към изземване, когато
са налице условията по чл. 2, ал. 4.
(3) Документите, иззети по ал. 1, т. 4, се
връщат на осигурителя по негово искане, когато
отново започне да извършва дейност и след
заплащане на разходите по обработването им.“
§ 7. Заглавието на раздел II се изменя така:
„Предварителна обработка на подлежащата
на предаване документация“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „осигурителите и юридическите лица, държавните учреждения, общините или кметовете“ се заменят с „лицата
по чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „на основание чл. 108, ал. 7
КСО“ се заличават, а думите „на прекратени
осигурители без правоприемник“ се заменят
с „които не са обработени“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 12 ал. 5 се изменя така:
„(5) Описите се подписват и подпечатват от
лицата, представляващи осигурителите или от
упълномощени от тях длъжностни лица или от
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лицата по чл. 5, ал. 7, т. 2 и 3, като се изготвят
в три екземпляра – по един за ТП на НОИ,
архивохранилището и осигурителя.“
§ 10. Член 14 се отменя.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „осигурителите и лицата
по чл. 3“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 1“,
а „чл. 5, ал. 1“ се заменя с „чл. 5, ал. 5“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Осигурителите – юридически лица и
еднолични търговци, които през продължителни
периоди от време са осъществявали дейност
на територията на ТП на НОИ, различни от
седалището им, и са имали наети на работа
лица, могат да поискат да бъде променено ТП
на НОИ, в което да предадат документите по
чл. 1. Въз основа на мотивирано предложение
на длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на дейността на осигурителния
архив в НОИ, със заповед на управителя на
НОИ може да бъде променено ТП на НОИ, в
което да се предаде архивът.“
§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „осигурителите
и лицата по чл. 3“ се заменят с „лицата по
чл. 4, ал. 1“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „има следните
функции“ се заличават;
б) в т. 1 думите „се дават“ се заменят с „дава“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приемателната комисия може да откаже
приемането на документацията по чл. 1, когато:
1. няма доказателства за прекратяване на
дейността на осигурителя без правоприемник;
2. са включени документи на осигурители
(работодатели), за които няма доказателства,
че правоприемник е осигурителят, за който се
предават документите;
3. са налице условията по чл. 2, ал. 4.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може да изисква документи
и пояснения от осигурителя или неговия представител, ако това е необходимо за изясняване
на случая.“
§ 14. В чл. 21, изречение първо думите
„упълномощени с нотариално заверено пълномощно от осигурителя длъжностни лица“
се заменят с „лицата по чл. 5, ал. 7, т. 1 – 3“,
а в изречение второ думата „осигурителите“
се заменя с „осигурителя“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато осигурителят е регистриран
след 1 януари 2000 г., няма наети лица и не
води разплащателни ведомости, се издава
удостоверение, в което се вписват посочените
обстоятелства, след извършване на проверка в
регистъра на осигурителите и самоосигурява-
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щите се лица и регистър „Трудови договори“.
По предложение на длъжностното лице, на
което е възложено ръководството на осигурителния архив, до длъжностното лице, на което
е възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ, се извършва
и проверка от контролен орган на съответното
ТП на НОИ.“
2. В ал. 4 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят
с „чл. 5, ал. 5“.
§ 16. В чл. 23 думите „РУ„СО“ се заменят
с „ТП на НОИ“.
§ 17. В чл. 30, ал. 1 думата „програма“ се
заменя със „система“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „в която“
се заменят с „в което“, а в изречение второ
думата „програма“ се заменя със „система“.
2. В ал. 5 думата „нея“ се заменя с „него“.
3. В ал. 6 думите „ръководството по“ се
заменят с „ръководството на“.
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§ 19. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по чл. 30 се получават
лично, от упълномощено лице, чрез пощенски
оператор с наложен платеж, по електронен път
чрез използване на квалифициран електронен
подпис.“
§ 20. В чл. 35 думите „деловодна регистрационна програма“ се заменят с „деловодната
регистрационна система“.
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В § 3 думите „чл. 5, ал. 12“ се заменят
с „чл. 5, ал. 13“.
Заключителна разпоредба
§ 23. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 4 и § 5 – по отношение на
случаите/лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл.
КСО, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Управител:
Бисер Петков
5229
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-290
от 14 май 2016 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1
от Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и
представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни
със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за
съответствие с продуктовата спецификация и
поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, доклад от Васил
Грудев – заместник-министър на земеделието
и храните, с рег. № 93-5051 от 14.05.2016 г. и
във връзка с подадено заявление вх. № АО-822
от 27.04.2016 г. от „Биоагричерт Италия България“ – ЕООД, Пловдив, с искане за разрешение
за осъществяване на контрол за съответствие
със спецификацията на защитено географско
указание „Българско розово масло“ разрешавам
на „Биоагричерт Италия България“ – ЕООД,
Пловдив, ул. Белг ра д 2, ет. 3, офис 305, да
упражнява дейност като контролиращо лице
п о с м и с ъ л а н а ч л . 37 о т Ре г л а м е н т ( Е С )
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни в съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС
за осъществяване на контрол за съответствие
със спецификацията на защитено географско
указание „Българско розово масло“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Д. Танева
5325

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Богоя – М“ – ООД,
представл явано от Милка Митрева Кънева,
ЕИК – 20 0511057, със седа лище и а д рес на
управление гр. Варна 9020, район „Младост“,

бл. 8143, вх. 3, ет. 4, ап. 42, да открие Частна
професионална гимназия по мода и модна стилистика „Богоя“ – Варна.
1. Училището има право да организира обучение по професионални направления, професии
и специалности по утвърдени учебни планове от
министъра на образованието и науката, както
следва:
– по професионално направление код 213
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“, по професия код
213060 „Компютърен график“, специалност код
2130601 „Компютърна графика“; по професия
код 213070 „Графичен дизайнер“, специалност
код 2130701 „Графичен дизайн“ – с прием след
основно образование, дневна форма на обучение;
– по професионално направление код 344
„Счетоводство и данъчно облагане“, по професия код 344030 „Оперативен счетоводител“,
спец иа л нос т код 3440301 „Операт и вно счетоводство“ – прием след завършен VІІ клас,
дневна форма на обучение, и след завършено
основно образование, дневна и вечерна форма
на обучение;
– по професионално направление код 345
„Администрация и управление“, по професия
код 345050 „Сътрудник на малък и среден бизнес“, специалност код 3450501 „Малък и среден
бизнес“, по професия код 345120 „Икономист“,
специалност код 3451204 „Икономика и мениджмънт“ – прием след завършено основно
образование, дневна форма на обучение;
– по професионално направление код 482
„Приложна информатика“, по професия код
482040 „Организатор Интернет приложения“,
специалност код 4820401 „Електронна търговия“ – прием след завършено основно образование, дневна форма на обучение;
– по професионално направление код 542
„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, по професия код 542040
„Моделиер-технолог на облекло“, специалност
код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – прием след
завършен VІІ клас, дневна форма на обучение,
и след завършено основно образование, дневна
и вечерна форма на обучение;
– по професионално направление код 542
„Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи“, по професия код 542050 „Оператор в производството на облекло“, специалност
код 5420501 „Производството на облек ло от
текстил“ – прием след завършено основно образование, дневна и вечерна форма на обучение;
– по професионално направление код 542
„Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи“, по професия код 542110 „Шивач“,
специалност код 5421101 „Шивачество“ – прием
след завършен VІ клас, дневна и вечерна форма
на обучение;
– по професионално направление код 815
„Фризьорски и козметични услуги“, по про-
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фесия код 815010 „Фризьор“, специалност код
8150101 „Фризьорство“ – прием след завършено
основно образование, дневна и вечерна форма
на обучение;
– по професионално направление код 815
„Фризьорски и козметични услуги“, по професия код 815020 „Козметик“, специалност код
8150201 „Козметика“ – прием след завършено
основно образование, дневна и вечерна форма
на обучение;
– по професионално направление код 815
„Фризьорски и козметични услуги“, по професия код 815030 „Маникюрист-педикюрист“,
специалност код 8150301 „Маникюр, педикюр
и ноктопластика“ – прием след завършено основно образование, дневна и вечерна форма на
обучение.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за
завършено средно образование, свидетелство
за професионална квалификация и диплома за
завършено средно образование.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна, е: Варна, бул. Генерал Колев 92.
4. Обучението се провежда на адрес: Варна,
бул. Генерал Колев 92.
5. Гимназията се управлява и представлява
от Милка Митрева Кънева.
Министър:
М. Кунева
5280
ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимост от осигуряване на съвременна
материална база за провеждане на качествен
образователно-възпитателен процес и оптимизиране на мрежата от професионални гимназии
на територията на гр. Шумен закривам ПГ по
машиностроене – гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
държавна собственост и се предоставя за управление на ПГ по механотехника, електроника,
телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ –
гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.
3. Учениците от ПГ по машиностроене –
гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да се
насочат за обучение към ПГ по механотехника,
електроника, телеком у никации и т ранспорт
„Христо Ботев“ – гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на ПГ по
машиностроене – гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен, да се съхранява в ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и
транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5316
ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
малък брой у ченици и нереализиран прием
в IX клас за дневна форма на обучение през
учебната 2015/2016 г., както и необходимост от
оптимизиране на мрежата от професионални
гимназии на територията на община Карлово,
закривам ПГ по облекло „Иванка Ботева“ –
гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Ползваният от закритото училище недвижим имот е общинска собственост и следва да
се предаде на Община Карлово, а движимото
имущество се предоставя на Професионална
гимназия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ – гр. Карлово.
3. Учениците от ПГ по облекло „Иванка
Ботева“ – гр. Калофер, община Карлово, област
Пловдив, да се насочат за обучение към Професионална гимназия „Братя Евлоги и Христо
Георгиеви“ – г р. Карлово, община Карлово,
област Пловдив, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ПГ по
облекло „Иванка Ботева“ – гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, да се съхранява
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в Професионална гимназия „Братя Евлоги и
Христо Георгиеви“ – гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5317
ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Перник, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците и нереализиране на утвърдения държавен план-прием през
у чебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г.
и обективна невъзможност за поддържане и
обновяване на материално-техническата база
закривам Професионална техническа гимназия
„Юрий Гагарин“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е държавна собственост и се предоставя за управление
на ПГ по енергетика и минна промишленост
„Христо Ботев“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
3. Учениците от Професионална техническа
гимназия „Юрий Гагарин“ – гр. Перник, община
Перник, област Перник, да се насочат за обучение
към ПГ по енергетика и минна промишленост
„Христо Ботев“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“ – гр. Перник, община Перник, област
Перник, да се съхранява в ПГ по енергетика
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и м и н на п р ом и ш лено с т „ Х рис т о Б о т ев“ –
гр. Перник, община Перник, област Перник.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5318
ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Брацигово, Решение № 137
по протокол № 10 от 27.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Брацигово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум и оптимизиране на
училищната мрежа преобразувам ПГ по строителство и архитектура – гр. Брацигово, и СОУ
„Народни будители“ – гр. Брацигово, в СОУ
„Народни будители“ – гр. Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по строителство и архитектура – гр. Брацигово, и СОУ „Народни
будители“ – гр. Брацигово, да се насочат за
обучение към преобразуваното СОУ „Народни
будители“ – гр. Брацигово, община Брацигово,
област Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
строителство и архитектура – гр. Брацигово, и
СОУ „Народни будители“ – гр. Брацигово, да
се съхранява в преобразуваното СОУ „Народни
будители“ – гр. Брацигово, община Брацигово,
област Пазарджик.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5319
ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Петрич, Решение № 177
по протокол № 8 от 20.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Петрич, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум и оптимизиране на
училищната мрежа преобразувам ОУ „Антон
Попов“ – с. Самуилово, и СОУ „Васил Левски“ – с. Коларово, в СОУ „Васил Левски“ –
с. Коларово, община Петрич, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ОУ „Антон Попов“ – с. Самуилово, и СОУ „Васил Левски“ – с. Коларово,
да се насочат за обучение към преобразуваното
СОУ „Васил Левски“ – с. Коларово, община
Петрич, област Благоевград, при условията на
чл. 9 ЗНП.
3. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Антон Попов“ – с. Самуилово, и СОУ „Васил
Левски“ – с. Коларово, да се съхранява в преобразуваното СОУ „Васил Левски“ – с. Коларово, община Петрич, област Благоевград.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5320
ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Доспат, Решение № 85, т. 1
по протокол № 6 от 28.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, становище от Регионалния
инспек т орат по образованиет о – Смол ян, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от оптимизиране на общинската
училищна мрежа и повишаване качеството на
образователния процес преобразувам НУ „Вер-
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гил Ваклинов“ – гр. Доспат, и СОУ „Димитър
Благоев“ – гр. Доспат, в СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Доспат, община Доспат, област Смолян.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2 . Уч е н и ц и т е о т Н У „ В е р г и л В а к л и нов“ – г р. Доспат, и СОУ „Димит ър Благоев“ – гр. Доспат, да се насочат за обучение към
преобразуваното СОУ „Димит ър Благоев“ –
гр. Доспат, община Доспат, област Смолян, при
условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на НУ „Вергил Ваклинов“ – гр. Доспат, и СОУ „Димитър
Благоев“ – гр. Доспат, да се съхранява в преобразуваното СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Доспат,
община Доспат, област Смолян.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5321
ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимост от оптимизиране на мрежата
от професионални гимназии на територията
на Момчилград преобразувам ПГ по туризъм
и хранително-вкусова промишленост „Св. св.
К ирил и Методий“ – Момчилград, и ПГ по
машиностроене и лека промишленост „Васил
Левски“ – Момчилград, в ПГ по туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. св. Кирил и
Методий“ – Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. св. Кирил
и Методий“ – Момчилград, и ПГ по машиностроене и лека промишленост „Васил Левски“ – Момчилград, да се насочат за обучение
към преобразуваната ПГ по туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. св. Кирил и
Методий“ – Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
туризъм и хранително-вкусова промишленост
„Св. св. Кирил и Методий“ – Момчилград, и
ПГ по машиностроене и лека промишленост
„Васил Левски“ – Момчилград, да се съхранява
в преобразуваната ПГ по туризъм и хранител-
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но-вкусова промишленост „Св. св. К ирил и
Методий“ – Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5358
ЗАПОВЕД № РД-14-73
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Сапарева баня, решения
№ 67 по протокол № 7 от 30.03.2016 г. и № 106
по протокол № 9 от 28.04.2016 г. на Общинск и я съвет – г р. Сапарева бан я, становище
от Регионалния инспекторат по образованието – Кюстендил, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
и оптимизиране на училищната мрежа на територията на гр. Сапарева баня преобразувам
ПГ по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ – гр. Сапарева баня, и ОУ „Христо
Ботев“ – гр. Сапарева баня, в СОУ „Христо
Ботев“ – гр. Сапарева баня, община Сапарева
баня, област Кюстендил.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ – гр. Сапарева
баня, и ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня,
да се насочат за обучение към преобразуваното
СОУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, при
условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
т у ризъм и админист раци я „А леко Констант инов“ – г р. Сапарева бан я, и ОУ „Христ о
Ботев“ – гр. Сапарева баня, да се съхранява
в преобразуваното СОУ „Христо Ботев“ – гр.
Сапарева баня, община Сапарева баня, област
Кюстендил.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5359
ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Доспат, Решение № 85, т. 2
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по протокол № 6 от 28.03.2016 г., изм. и доп. с
Решение № 135, т. 2.2 на Общинския съвет –
гр. Доспат, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Смолян, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум и оптимизиране на училищната мрежа закривам Професионална гимназия „Васил
Левски“ – гр. Доспат, община Доспат, област
Смолян.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Доспат.
3. Учениците от Професионална гимназия
„Васил Левски“ – гр. Доспат, община Доспат,
област Смол ян, да се насочат за обу чение
к ъм СОУ „Дими т ър Благоев“ – г р. Доспат,
община Доспат, област Смолян, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Доспат,
община Доспат, област Смолян, да се съхранява
в СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Доспат, община
Доспат, област Смолян.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5360
ЗАПОВЕД № РД-14-75
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 160 от
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража във връзка с чл. 14, ал. 2,
т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП и мотивирано
предложение с вх. № 0204-35 от 14.04.2016 г.
о т м и н ис т ъра на п ра вос ъд иет о, с та новище
от Регионалния инспекторат по образовани-
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ето – Пловдив, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимост от осигуряване на
образователно-възпитателен процес за лишените
от свобода, желаещи да се обучават, определям
допълнителен адрес за провеждане на обучение
в Средно общообразователно у чилище „Св.
Иван Рилски“ – София, с адрес: 1532, Казичене,
ул. Циклама 1, както следва: Пловдив, 4004, бул.
Александър Стамболийски 4.
Министър:
М. Кунева
5361
ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – Пазарджик, чрез бюджета на Община
Пазард ж ик от минист ъра на земеделието и
храните и от кмета на община Пазарджик и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по селско стопанство
„Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик, община
Па зард ж и к , облас т Па зард ж и к , с ъ с с тат у т
на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5362
ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
г и м нази я по меха н иза ц и я на земеделско т о
стопанство – гр. Септември, чрез бюджета на
Община Септември от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Септември и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по механизация на
земеделското стопанство – гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, със статут
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на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5363
ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Проф. Иван
Иванов“ – гр. Долни Дъбник, чрез бюджета
на Община Долни Дъбник от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община
Долни Дъбник и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия
по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ –
гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5364
ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-117
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
г и м на зи я по з емеде л ие „С т е фа н Ц а нов“ –
гр. Кнежа, чрез бюджета на Община Кнежа от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Кнежа и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
земеделие „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5365
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ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Левски, чрез бюджета на Община
Левски от министъра на земеделието и храните
и от кмета на община Левски и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Й. Вапцаров“ – гр. Левски, община Левски, област Плевен, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5366
ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Д-р Едуард
Хаскел“ – гр. Пордим, чрез бюджета на Община
Пордим от министъра на земеделието и храните
и от кмета на община Пордим и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Д-р
Едуард Хаскел“ – гр. Пордим, община Пордим,
област Плевен, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5367
ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство и лека про-
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мишленост – гр. Карнобат, чрез бюджета на
Община Карнобат от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Карнобат и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по селско стопанство
и лека промишленост – гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5368
ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-117
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“ – гр. Долни чифлик, чрез
бюджета на Община Долни чифлик от министъра
на земеделието и храните и от кмета на община Долни чифлик и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия
по селско стопанство „Иван Владимирович
Мичурин“ – гр. Долни чифлик, община Долни
чифлик, област Варна, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5369
ЗАПОВЕД № РД-14-84
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Горна Оряховица, чрез бюджета
на Община Горна Оряховица от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община
Горна Оряховица и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия
по хранителни технологии „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Горна Оряховица, община Горна
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Оряховица, област Велико Търново, със статут
на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5370
ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ – гр. Златарица, чрез
бюджета на Община Златарица от министъра
на земеделието и храните и от кмета на община Златарица и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № № РД-09-61
от 16.01.2015 г. на министъра на образованието
и науката, определям Професионална гимназия
по механизация на селското стопанство „Никола
Златарски“ – гр. Златарица, община Златарица,
област Велико Търново, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5371
ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров“ – гр. Дунавци, чрез бюджета на Община
Видин от министъра на земеделието и храните
и от кмета на община Видин и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Г.
М. Димитров“ – гр. Дунавци, община Видин,
област Видин, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5372
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ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – г р. Бя ла С лат и на, ч рез бюд же та на
Община Бяла Слатина от министъра на земеделието и храните и от кмета на община Бяла
Слатина и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на минист ъра на образованието и нау ката,
оп р едел я м Пр о ф есиона л на а г р о т ех н и ческ а
гимнази я „Никола Й. Вапцаров“ – г р. Бяла
Слатина, община Бяла Слатина, област Враца,
със статут на общинско училище по смисъла
на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5373
ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП, чл. 10, ал. 6
и чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП по предложение с
вх. № 0208-116 от 2.06.2016 г. от министъра на
земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне
на нат у ра л н и и с т ой нос т н и пок азат ел и на
Професионална гимназия „Руска Пеева“ – гр.
Джебел, чрез бюджета на Община Джебел от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на община Джебел и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия
„Руска Пеева“ – гр. Джебел, община Джебел,
област Кърджали, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5374
ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието
и х раните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професиона лна гимнази я по ветеринарна медицина
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„Проф. д-р Ди м и т ър Ди мов“ – Ловеч, ч рез
бюджета на Община Ловеч от министъра на
земеделието и храните и от кмета на община
Ловеч и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на минист ъра на образованието и нау ката,
определям Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ –
гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, със
статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5375
ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Сава Младенов“ – Тетевен, чрез бюджета на
Община Тетевен от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Тетевен и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по горско стопанство
и д ървообрабо т ва не „С а ва М ла денов“ – г р.
Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, със
статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5376
ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107 от
26.05.2016 г. от министъра на земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, чрез бюджета на
Община Берковица от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Берковица и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Лесо т ех н и ческ а п рофесиона л на г и м нази я –
г р. Б еркови ца , о бщ и на Б еркови ца , о б лас т

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Монтана, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5377
ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Стефан Божков“ – гр. Батак, чрез бюджета на
Община Батак от министъра на земеделието и
храните и от кмета на община Батак и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, определям
Професионална гимназия по горско стопанство
и д ървообрабо т ване „Стефан Бож ков“ – г р.
Батак, община Батак, област Пазарджик, със
статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5378
ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ –
Велинград, чрез бюджета на Община Велинград
от министъра на земеделието и храните и от
кмета на община Велинград и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по горско стопанство „Христо
Ботев“ – Велинград, община Велинград, област
Пазарджик, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5379
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ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по хранителни технологии „Юрий
Гагарин“ – гр. Червен бряг, чрез бюджета на
Община Червен бряг от министъра на земеделието и храните и от кмета на община Червен
бряг и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по хранителни
технологии „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг,
община Червен бряг, област Плевен, със статут
на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5380
ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107 от
26.05.2016 г. от министъра на земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по земеделско стопанство „Ал. Стамболийски“,
с. Чомаковци, чрез бюджета на Община Червен
бряг от министъра на земеделието и храните и
от кмета на община Червен бряг и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по земеделско стопанство „Ал.
Стамболийски“, с. Чомаковци, община Червен
бряг, област Плевен, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5381
ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
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гимназия по селско стопанство – гр. Куклен,
чрез бюджета на Община Куклен от министъра
на земеделието и храните и от кмета на община
Куклен и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско
стопанство – гр. Куклен, община Куклен, област
Пловдив, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5382
ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство – с. Белозем,
чрез бюджета на Община Раковски от министъра на земеделието и храните и от кмета на
община Раковски и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
селско стопанство – с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5383
ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-107
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимнази я по селско стопанство „Хан Аспарух“ – гр. Исперих, чрез бюджета на Община
Исперих от министъра на земеделието и храните
и от кмета на община Исперих и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Хан
Аспарух“ – гр. Исперих, община Исперих, област
Разград, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5384
ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116 от
2.06.2016 г. от министъра на земеделието и храните след подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия
по ветеринарна медицина и селско стопанство
„Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд, чрез
бюджета на Община Костинброд от министъра
на земеделието и храните и от кмета на община Костинброд и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия
по ветеринарна медицина и селско стопанство
„Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд,
общ ина Кост инброд, Софийска област, със
статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5385
ЗАПОВЕД № РД-14-100
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Иван П.
Павлов“ – Стара Загора, чрез бюджета на Община Стара Загора от министъра на земеделието
и храните и от кмета на община Стара Загора
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката, определям Професионална гимназия по ветеринарна
медицина „Иван П. Павлов“ – гр. Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора, със
статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5386
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ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-117
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан,
чрез бюджета на Община Чирпан от министъра на земеделието и храните и от кмета на
община Чирпан и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям Професионална гимназия по
селско стопанство – гр. Чирпан, община Чирпан,
област Стара Загора, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5387
ЗАПОВЕД № РД-14-102
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-108
от 26.05.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр. Попово, чрез бюджета на Община
Попово от министъра на земеделието и храните
и от кмета на община Попово и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ – гр. Попово, община Попово, област
Търговище, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5388
ЗАПОВЕД № РД-14-103
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП по предложение с вх. № 0208-116
от 2.06.2016 г. от министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство – гр. Велики Преслав, чрез бюджета на Община Велики Преслав
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от министъра на земеделието и храните и от
кмета на община Велики Преслав и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, определям Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област
Шумен, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5389

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1661
от 4 юли 2016 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 2 2 г, а л . 3 З ПС К и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно решение
№ 4212 от 4.07.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
В Решение № 1516 от 21.11.2011 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) текстът: „Решение
№ 1499 от 12.10.2010 г. на АПСК (ДВ, бр. 85 от
2010 г.).“ се заличава.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5439

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 370
от 9 юни 2016 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е пост ъп и ло за я влен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -231/2013 о т
23.07.2014 г. от Ел Хосари Махм уд, у правител на „Бий Хоум – БГ“ – ООД – собственик
н а по з ем лен и и мо т и (П И) с и ден т ифи к ат ори 16 4 48.7809.4, 16 4 48.7809.5, 16 4 48.7809.6
16448.7810.5, 16448.7722.40, с искане за разрешаване на устройствена процедура за изработване
на П У П – план за рег улация и застрояване
(ПРЗ) за обособяване на УПИ II-4, 5, 6 – „за
безвредно производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП“, кв. 1; улици по
о.т. 3-8-7-6-4; по о.т. 6-6а; изменение на улична
регулация при о.т. 2б-3; отпадане на улица по
о.т. 1-14, м. Горни Богров – м. Богровски убрещ,
район „Кремиковци“.
Със Заповед № РД-09-50-884 от 19.11.2014 г.
на главния архитект на Столичната община е
допусната устройствена процедура в обхвата на
мотивираното предложение.
С п и с м о № Г Р - 7 0 - 0 0 - 2 3 1 - [1] / 2 0 1 3 о т
20.11.2014 г. заповедта е изпратена до район
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„Кремиковци“ за сведение и съобщаване и до
заявителя. Със заявление № ГР-70-00-231-[1]/2013
от 13.05.2015 г. е внесен проект в съответствие
с даденото разрешение за изработване на ПУП.
Предс та вен и са с ъглас у ват ел н и п исма с ъ с
„Софийска вода“ – АД, от м. 08.2013 г., „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 16.08.2013 г.,
МОСВ – РИОСВ – София, с писмо № 26-00-11429
от 24.01.2014 г., „ЕСО“ – ЕАД, София – писмо
№ ПМО-1079 от 17.02.2014 г., с дирекция „Зелена система“ при СО – писмо № ЗС-2600-1094
от 26.11.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“.
С писмо № ГР-70-00-231-[4]/2013 от 3.07.2015 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда
на чл. 128, ал. 1 ЗУТ в район „Кремиковци“.
Район „Кремиковци“ с писмо № 0793-23-(8) от
18.08.2015 г. информира, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-64 от 8.09.2015 г., т. 12. Взето
е решение проектът да се изпрати на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС в СОС за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, което се установява от
приложените документи за собственост.
По ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите попадат в „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградски район“ (Смф2)
и „Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги“ (Пмс), без да се допускат
производства с вредни отделяния.
С проекта за план за регулация се обособява
по имотни граници УПИ II-4, 5, 6 – „за безвредно
производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП“. Отреждането не противоречи на
устройствената зона на територията – „Смф2“.
Транспортният достъп до новообразувания
УПИ се осигурява по действащ план за регулация
на УПИ I-520, 521, кв. 1, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-1735 от 28.12.2007 г., за УПИ I-665
и III-666, кв. 2, одобрени със Заповед № РД09-50-036 от 12.10.2010 г. на главния архитект
на район „Кремиковци“, и УПИ II-579, кв. 2,
одобрен с Решение № 53 по протокол № 30 от
29.01.2009 г. на СОС, с улица по о.т. 3-8-7-6-4
и нова улица о.т. 6-6а. При о.т. 2б-3 се изменя
действащата улична регулация с цел обвръзката
є с новопредвидените улици; отпада улица по
о.т. 1-14.
При образуването на нов УПИ са спазени
разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Проектът
е изработен върху кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 2 ЗУТ.
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С плана за застрояване в новообразувания
УПИ II се ситуира свободностояща сграда на
пълни отстояния от регулационните граници.
Предвиденото застрояване е допустимо в
тази устройствена зона съгласно устройствена
категория по т. 14 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ
за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136 ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 17,
а л. 1, ч л. 110, а л. 1, т. 1 ЗУ Т, уст ройст вена
категория по т. 14 и 21 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-64 от 8.09.2015 г., т. 12, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Горни Богров – м.
Богровски убрещ, кв. 1, за поземлени имоти
с идентификатори 16448.7809.4, 16448.7809.5,
16448.7809.6, 16448.7810.5, 16448.7722.40, обособяване на нов УПИ II-4, 5, 6 – „за безвредно
производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП“; улици по о.т. 3-8-7-6-4; по о.т.
6-6а; изменение на улична регулация при о.т.
2б-3; отпадане на улица по о.т. 1-14 по червените, кафявите и сините линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за заст рояване за м. Горни Богров – м. Богровски убрещ, кв. 1, УПИ II-4, 5,
6 – „за безвредно производство, офиси, складове, жилищно строителство и ТП“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране,
да се одобрява или съгласува инвестиционен
проект и да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Строителни разрешения ще бъдат издадени след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5441
РЕШЕНИЕ № 375
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. peг. № ГР-94-00-40 от 25.02.2015 г.
от Любка Живкова Янчева и Методи Георгиев
Янчев за разрешаване изработването на изменение на плана за регулация (ИПРЗ) на м. С.
Мрамор, кв. 32, УПИ VII-155, за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 49206.2633.155, район
„Връбница“, СО.
Към заявлението са представени документ
за собственост, скица, издадена от АГКК, скица
от район „Връбница“, мотивирано предложение
за изменение на ПУП – ИПРЗ с обяснителна
записка.
Със Заповед № РД-09-50-601 от 27.07.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПРЗ, в която са указани
изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ
и ИМ), „Правен“ и „ПУП“ при Направление
„Архитектура и градоустройство“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до заявителя и до района с писмо изх.
№ ГР-94-00 -40 -[3] от 30.07.2015 г. и с писмо
№ АГ-66 02-71-[2] от 21.08.2015 г. район „Връбница“ уведомява, че заповедта е съобщена на
основание чл. 125б, ал. 2 ЗУТ.
С ъ с з а я в лен ие вх. № Г Р-94 - 0 0 - 4 0 -[5] о т
7.12.2015 г. е внесен проект за ИПРЗ за м. С.
Мрамор, кв. 32, УПИ VII-155, за създаване на
нов УПИ VII-155 – „за ЖС“, УПИ XXVI-155 – „за
ЖС“, и задънена улица по о.т. 110в-110г, за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.155 с
обяснителна записка. Към заявлението са приложени: съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение
Българи я“ – А Д, от 24.09.2015 г.; „Софийска
вода“ – АД, от м. 11.2015 г.; дирекция „Зелена
система“ при СО на 24.11.2015 г.; документи,
доказващ и за коннос т та на същест ву ващата
едноетажна сграда, която се потвърж дава с
проекта за ИПЗ.
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С писмо изх. № ГР-94-00-40-[6] от 10.12.2015 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ до район „Връбница“.
Проектът е съгласуван с отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“.
С писмо изх. № РВР16-ВК08-156 от 20.01.2016 г.
проектът е върнат от район „Връбница“ след
процедура по съобщаване с информация, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-13 от 16.02.2016 г., т. 27, с
решение да се изпрати по компетентност в СОС
за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено от заинтересованите лица по смисъла на
чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, като собственици на УПИ VII-155, кв.
32, м. с. Мрамор – предмет на плана, което се
установява от приложените документи за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. с.
Мрамор, район „Връбница“, е одобрен със Заповед № РД-16-88 от 28.11.1990 г. Кадастралната
карта на с. Мрамор е одобрена със Заповед
№ РД-18-38 от 15.07.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Предви д горното за изменението на
ПУП – ИПРЗ е налице основание по чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 2 и 6 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда за ПИ с идентификатор
49206.2633.155 изменение на УПИ VII-155, кв.
32, м. с. Мрамор, като се обособяват нови УПИ
VII-155 – „за ЖС“, XXVI-155 – „за ЖС“, и задънена улица по о.т. 110в-110г, която осигурява
транспортен достъп до УПИ XXVI.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предложението е в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Пр ед на значен ие т о на нови т е У П И е за
„жилищно строителство“, което е допустимо в
устройствена зона „Жм“, в която попада имотът,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
С ИПЗ се предвижда конкретно застрояване:
в УПИ VII се запазва съществуващата едноетажна жилищна сграда, потвърдена с ПРЗ –
м. С. Мрамор, архитектурен проект, вписан в
нотариален акт № 8, том I, рег. № 140, дело
№ 7 от 2004 г., предвижда се триетажна нова
жилищна сграда с к.к. 10 м. В УПИ XXVI се
предвижда нова жилищна сграда при к.к. 10 м.
Застрояването се одобрява при спазване на
нормите на чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към вътрешните регулационни
граници и към застрояването в съседните имоти
и/или сгради, включително и през улица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
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лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Зона за малкоетажно застрояване“ (Жм) и
изготвеният проект за ИПР и ПЗ отговаря на
устройствената зона съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изгра ж дане на зад ънена ул и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
49 2 0 6.2 633.155 – ч ас т н а с о б с т в ено с т, ко е т о
налага отчуждаване на същите, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаването на предвидената нова задънена улица е
за сметка на собствениците на обслужвания
поземлен имот.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 108, ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-13 от 16.02.2013 г., т. 27, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м. С.
Мрамор, кв. 32, УПИ VII-155 за създаване на
нови УПИ VII-155 – „за ЖС“, XXVI-155 – „за
ЖС“, и задънена улица по о.т. 110в-110г за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.155
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на
м. С. Мрамор, кв. 32, УПИ VII-155 – „за ЖС“,
УПИ XXVI-155 – „за ЖС“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране,
да се одобрява или съгласува инвестиционен
проект и да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
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страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
5442

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 189
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 194 от
25.02.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.07.2016 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.1386.2566 (УПИ IV-2566, 2567, кв. 15),
ул. Старозагорско въстание 40, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 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
5326
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РЕШЕНИЕ № 190
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 194 от
25.02.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.07.2016 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15),
ул. Недко войвода 17, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 235 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 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
5327

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 182
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП – ПП
за обект „Оптична кабелна линия от ул. Иван
Тимофеев, гр. Брезник, до ТВ ретранслатор в
местност Гребен, гр. Брезник“, започваща от
края на ул. Иван Тимофеев в чертите на гр. Брезник – от О.Т. 262, кв. 101, преминаваща през: в урбанизираната територия – имот с идентификатор
06286.501.1749, в земеделската територия – имоти
с идентификатори: ПИ № 06286.12.44, земеделска
земя – полски път, общинска собственост; ПИ
№ 06286.12.37, земеделска земя – полски път,
общинска собственост; ПИ № 06286.8.36, земеделска земя – полски път, общинска собственост;
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ПИ № 06286.8.34, земеделска земя – полски път,
общинска собственост; ПИ № 06286.8.39, земеделска земя – полски път, общинска собственост;
ПИ № 06286.103.5, земеделска земя – полски
път, общинска собственост; ПИ № 06286.103.4,
земеделска земя – полски път, общинска собственост; в горската територия: ПИ № 06286.103.1,
горска територия, държавна, частна собственост;
ПИ № 06286.103.8, горска територия, общинска
частна собственост.
Председател:
В. Младенова
5292

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 43
от 17 май 2016 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с решение № 4
по протокол № 1 от 11.03.2016 г. на ОЕСУ Т
и чл. 27, ал. 3 ЗМСМ А Общинският съвет –
гр. Долна баня, одобрява представения проект на:
1. ПУП – ПП за изграждане на канална мрежа за оптичен кабел от съществуваща кабелна
шахта Ш ІІ-116, намираща се до осова точка 325
на улица Търговска, до УПИ І, кв. 121, местност
Саръмеше;
2. схема на подземните проводи и съоръжения за оптичен кабел от съществуваща кабелна
шахта Ш ІІ-116, намираща се до осова точка 325
на улица Търговска, до УПИ І, кв. 121, местност
Саръмеше.
Председател:
Л. Драганова
5291

ОБЩИНА К АРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 277
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 109, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за елемен т и на т ех н и ческ ата и нфраструкту ра – електропровод за захранване на
поземлен имот с идентификатор 36498.337.14
(У ПИ 36498.337.14 – производствени и ск ладови дейности), в местност Скелята по КККР
на гр. Карлово, община Карлово. Подробният
устройствен план – парцеларен план, предвижда трасето на електропровод за захранване на
поземлен имот с идентификатор 36498.337.14
(УПИ 36498.337.14 – производствени и складови
дейности) в местност Скелята по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Карлово
да премине през имот 36498.328.56 – нива, частна
собственост на Николай Георгиев Протопопов
в м. Амечево, имот 36498.328.57 – дере, овраг,
яма, публична собственост на община Карлово
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в м. Амечево, имот 36498.337.21 – изоставена
нива, стопанисвана от Общ ина К арлово, в
м. Скелята, по КККР на гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
5293

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 136
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31,
ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2
ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 7,
чл. 10, ал. 2 и раздел трети от глава шеста от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 121 от 26.05.2016 г. Общинският съвет –
гр. Пещера реши:
1. Приема приложените към докладната записка на кмета на община Пещера: анализ на
правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които се
използват за стопански цели, представляващи
един общ производствен комплекс, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик, oдобрени със Заповед № РД-18-11
от 10.07.2013 г. на изпълнителния директор на
А ГК К , последно изменение: н яма изда дена
заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Георги
К ьосеи ва нов 21, п лощ – 1420 к в. м, т ра й но
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор
56277.504.615, номер по предходен план: квартал: 82, парцел: ХХІV, съседи: 56277.504.616,
56277.504.617, 56277.504.180, 56277.504.9616, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 534 от 7.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 611
от 8.04.2016 г., том 3, акт № 31, при Агенцията
по вписванията – Служба по вписванията – гр.
Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.618.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на сградата: гр. Пещера, п.к.
4550, ул. Георги К ьосеиванов 21, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
56277.504.618, застроена площ – 664 кв. м, брой
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етажи: 5, предназначение: промишлена сграда,
стар идентификатор 56277.504.615.1, номер по
предходен план: няма.
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик, oдобрени със Заповед № РД-18-11
от 10.07.2013 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления
имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов 21-А, площ – 797 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект, стар идентификатор 56277.504.615,
номер по предходен план: квартал: 82, парцел:
Х Х V ІІІ, съседи: 56277.504.587, 56277.504.180,
56277.504.618, 56277.504.616, 56277.504.614, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 535 от 8.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 626
от 11.04.2016 г., том 3, акт № 39, при Агенцията
по вписвани ята – Сл у жба по вписвани ята –
гр. Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.617.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера,
п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов 21-А, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
56277.504.617, застроена площ – 27 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: промишлена сграда,
стар идентификатор 56277.504.615.2, номер по
предходен план: няма.
2. Дава съгласие недвижимите имоти по т. 1
да се продадат чрез провеждане на публично
оповестен конкурс на един етап при следните
условия:
2.1. Предмет на публично оповестения конкурс на един етап: поземлен имот с идентификатор 56277.504.618 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Пещера, община
Пещера, област Пазарджик, oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземлени я имот: гр. Пещера, п.к. 4550,
ул. Георги Кьосеиванов 21, площ – 1420 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, стар идентификатор 56277.504.615, номер по предходен план:
квартал: 82, парцел: ХХІV, съседи: 56277.504.616,
56277.504.617, 56277.504.180, 56277.504.9616, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 534 от 7.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 611
от 8.04.2016 г., том 3, акт № 31, при Агенцията
по вписванията – Служба по вписванията – гр.
Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.618.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
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на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на сградата: гр. Пещера, п.к.
4550, ул. Георги К ьосеиванов 21, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
56277.504.618, застроена площ – 664 кв. м, брой
етажи: 5, предназначение: промишлена сграда,
стар идентификатор 56277.504.615.1, номер по
предходен план: няма.
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617
по ка даст ра лната кар та и ка даст ра лни те
р ег ис т ри н а г р. Пещера , о бщ и н а Пещера ,
о б л ас т П а з ард ж и к , oдо б р ен и с ъ с З а пов ед
№ РД-18 -11 о т 10.07.2013 г. на изп ъ л н и т елн и я д и рек т ор на А Г К К , пос лед но измене ние: няма издадена заповед за изменение в
КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Георг и К ьосеива нов 21-А ,
площ – 797 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, стар идентификатор 56277.504.615, номер по предходен план: квартал: 82, парцел:
Х Х V ІІІ, съседи: 56277.504.587, 56277.504.180,
56277.504.618, 56277.504.616, 56277.504.614, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 535 от 8.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 626
от 11.04.2016 г., том 3, акт № 39, при Агенцията
по вписвани ята – Сл у жба по вписвани ята –
гр. Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.617.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера,
п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов 21-А, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор
56277.504.617, застроена площ – 27 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: промишлена сграда,
стар идентификатор 56277.504.615.2, номер по
предходен план: няма.
2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап
при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 500 000 лв.
без ДДС.
Съгласно ч л. 45, а л. 3 ЗД ДС освободена
доставка е доставката на сгради или на части
от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля
право на собственост върху сгради и прилежащ към тях терен, които сгради не са нови
по смисъла на § 1, т. 5 ДРЗДДС. В този случай
върху постигнатата цена не се начислява ДДС.
Извън прилежащата площ от поземлен имот с
идентификатор 56277.504.618 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пещера
и извън прилежащата площ от поземлен имот
56277.504.617 не представляват освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС и върху тези
площи от поземлените имоти се начислява ДДС
съгласно Закона за ДДС, който е дължим от
купувача по сделката.
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2.3. Размер на депозита: 350 000 лв., която
сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в
срок до 16,30 ч. на 13-ия ден включително от
датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува
на гише в Центъра за информация и услуги на
гражданите, намиращ се на партерния етаж на
сградата на общинската администрация – гр.
Пещера, ул. Дойранска епопея 17. Цената на
конк у рсната док у ментаци я и информационния меморадум е 500 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е до 17,30 ч. на 6-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
следващ присъствен ден. Конкурсната документация се получава след представяне на документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние на кандидата – юридическо лице.
В случай че документацията се закупува от
името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална
заверка на подписа.
2.6. В срок до 7 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата
за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация.
2.7. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит
за участие в конкурса, имат право да подадат
оферта за участие в конкурса.
2.8. Срокът за подаване на оферти за участие
в конкурса е до 17 ч. на 13-ия ден включително
от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския
съвет – гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 6-ия ден включително
от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден.
2.10. Публично оповестеният конкурс на един
етап ще се проведе в заседателната зала на ет. 1
в сградата на общинската администраци я –
гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17, с начален
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час 11 ч. на 14-ия ден от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Ако този ден е неприсъствен, конкурсът ще се
проведе на първия следващ присъствен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на
един етап могат да участват при равни условия
юридически лица.
2.12. Право на участие в публично оповестения конкурс на един етап при равни условия
имат всички физически и юридически лица,
с изк лючение на предвидените в чл. 3, т. 9
от Закона за икономическите и финансовите
о т ношен и я с д ру жес т вата, рег ис т ри ра н и в
юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от
1.01.2014 г.), забрани, а именно: на дружества,
регист рирани в юрисдик ции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях
лица се забранява пряко или косвено участие
в приватизационни сделки, включително и на
общинско имущество, с изключение на предвидените от същия закон, както и които нямат
непогасени парични задължения към Община
Пещера, публични задължения по чл. 87, ал. 6
ДОПК. В случай че участниците са търговци
по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла
на Търговския закон, допълнително изискване
е да не са в производство по ликвидация, да
не са обявени в несъстоятелност и да не са в
производство по несъстоятелност.
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап няма.
2.14. Собствеността върху обекта – предмет
на приватизацията, се прехвърля след заплащане
на постигнатата на конкурса цена и подписване
на приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав от 5 членове. Определя възнаграждение за всеки член
на комисията по 100 лв.
Председател:
Цв. Лепарова
5328

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 182
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 002236 – шивашки цех, образуван
от имот № 002236, представляващ земеделска
земя за процедура за промяна на предназначението в землището на с. Белащица, местност
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Тировете (Решение № 2, взето с протокол № 14
от 4.12.2015 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5300
РЕШЕНИЕ № 183
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПП за обек т: Трасе за
външно електроснабдяване за УПИ 143576 – за
селскостопански сгради и съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване,
образуван от имот № 143576, представляващ земеделска земя за застрояване по реда на Наредба
№ 19 от 2012 г. без промяна на предназначението
в землището на с. Брестовица, местност Черковище (Решение № 8, взето с протокол № 13 от
2015 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5301
РЕШЕНИЕ № 184
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одо бря ва П У П – П П за о б ек т: Трас е т а
за външно електроснабдяване и транспортен
достъп за УПИ 002067 – склад за промишлени
стоки и магазин, образуван от имот № 002067,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Белащица, местност Тировете (Решение
№ 4, взето с протокол № 1 от 2016 г., на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5302
РЕШЕНИЕ № 185
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 40.86 – складова дейност, винарска изба
и офиси, образуван от част от поземлен имот
с ИД 40.36, представляващ земеделска земя за
процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Марково, местност Каратопрак
(Решение № 8, взето с протокол № 7 от 2015 г.,
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5303
РЕШЕНИЕ № 186
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 38.77 – жилищно застрояване, образуван от поземлени имоти с ИД 38.14 и ИД 38.72,
представляващи земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Марково, местност Пиринчийката (Решение № 16, взето с протокол № 14 от 2015 г., на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5304
РЕШЕНИЕ № 187
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ I-011284 – жилищно
застрояване, и II-011284 – жилищно застрояване,
образувани от имот № 011284, представляващ
земеделска земя с промяна на предназначението
в землището на с. Белащица, местност Бялата
пръст (Решение № 4, взето с протокол № 13 от
2015 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5305
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РЕШЕНИЕ № 188
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за: Кабелна л и н и я за вън ш но елек т роза х ра н ва не за
УПИ І-27.249 – жилищно строителство, и ІІ27.250 – жилищно строителство, в землището
на с. Марково, местност Комса ла (Решение
№ 17, протокол № 14 от 4.12.2015 г., на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5306
РЕШЕНИЕ № 189
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 60.95 – къщи за
гости, 60.96 – къщи за гости, 60.97 – къщи за
гости, 60.98 – къщи за гости, 60.99 – жилищно
застрояване, 60.100 – транспорт и инфраструктура, образувани от поземлени имоти с ИД 110.78
и ИД 60.63, представляващи земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението
в землището на с. Марково, местност Барчината (Решение № 8, взето с протокол № 2 от
11.03.2016 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5307
РЕШЕНИЕ № 190
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 050415 – производствена, складова,
търговска и административна дейност – база за
обработка и съхранение на дървен материал и
дърва за огрев, склад, магазин и офис, образуван
от имот № 050415, представляващ земеделска
земя за процедура за промяна на предназначението в землището на с. Браниполе, местност
Мерата (Решение № 23, взето с протокол № 1
от 27.01.2016 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив).
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5315
РЕШЕНИЕ № 191
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 023046 – рекреационни дейности – спорт и атракции, обществено
и делово обслужване, жилищно застрояване,
образуван от имот № 023046, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Ягодово, местност Трохалица (Решение № 29, взето
с протокол № 1 от 27.01.2016 г., на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5308
РЕШЕНИЕ № 192
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и електроснабдяване
за 78.416 – жилищно строителство, образуван
от поземлен имот с ИД 78.17, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково, местност Зандана (Решение № 17, взето с
протокол № 11 от 11.09.2015 г., и Решение № 12,
взето с протокол № 14 от 4.12.2015 г., на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5309
РЕШЕНИЕ № 193
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и електроснабдяване за
УПИ 47295.78.25 – жилищно застрояване, образуван от поземлен имот с идентификатор 78.25,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Зандана (Решение № 8,
взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г., на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5310
РЕШЕНИЕ № 194
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 012030-І – жилищно строителство, 012030-ІІ – жилищно строителство, 012030-ІІІ – жилищно строителство,
образувани от имот № 012030, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Златитрап, местност Мерите-2 (Решение № 41, взето
с протокол № 3 от 20.04.2016 г., на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5311
РЕШЕНИЕ № 195
от 16 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 022006 – производствена и складова дейност, образуван от имот
№ 022006, представляващ земеделска земя за
процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Златитрап, местност Камиша (Решение № 19, взето с протокол № 1 от
27.01.2016 г., на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
В. Хаджиева
5312
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10. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика,
приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с
Решение № 118 от 26.11.2015 г. на Управителния
съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент
(проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто,
считано от 1 юли 2016 г.
5332
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-24 от 23.06.2016 г. на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ за
обект: „Ограда и път за достъп за площадката
на нов летищен радиолокационен комплекс на
летище „София“, в УПИ X – кв. 2 по ПУП на
м. Летищен комплекс – София, в поземлени
имоти № 457 и № 458. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5334
41. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4
и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-32 от
5.07.2016 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за обект
„Разширяване на транзитен газопровод за Турция
в участъка компресорна станция „Лозенец“ –
очист но съоръжение „Нед я лско“ (п роек т ни
части: Обща, Технология, Електро, ЕХЗ, АТП,
Архитектура, Рекултивация, СК, Геодезия, Геология, Хидрология, ПБ, ПБЗ и ПУСО) – линеен
строеж, преминаващ през землищата на: с. Лозенец, гр. Стралджа, с. Атолово, с. Маленово и
с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол,
при условията на чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
5475
42. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4,
чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка
с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от
Закона за пътищата е издал Разрешение за
строеж № РС-30 от 30.06.2016 г. за обект: Път
І-7 „Силистра – Шумен“ от км 1+773 до км
55+535, подобект: Кръстовище втори тип при
пресичане на път I-7 с път II-71 на км 6+600,
при условията на чл. 60 АПК. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
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ните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5333
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160002-091-0000101
от 23.06.2016 г. възлага на Даниела Ангелова
Бонева с адрес: София, бул. Андрей Ляпчев 11,
ет. 1, следната недвижима вещ, представляваща:
поземлен имот с идентификатор 07079.653.232,
номер по предходен план: 2, квартал: 141, парцел: 14, намиращ се в Бургас, к/с Меден рудник, зона „Б“, с площ 1222 кв. м, при граници
и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07079.653.231, 07079.653.224, 07079.653.223,
07079.653.222, 07079.653.233, 07079.653.435.
5330
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Рада Владимирова Сеченска, собственик на имот № 10.12,
намиращ се в землището на А хелой, община
Поморие, за постановяването на Заповед на
областния управител на област Бу ргас № РД09-4 от 20.01.2016 г., с което са отчуж дени части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5337
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Рада Владимирова Сеченска, собственик на имот № 10.408,
намиращ се в землището на А хелой, община
Поморие, за постановяването на Заповед на
областния управител на област Бу ргас № РД09-4 от 20.01.2016 г., с което са отчуж дени части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5338
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
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І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Георгиев
Ковачев, собственик на имот № 4.209, намиращ
се в землището на А хелой, община Поморие,
за постановяването на Заповед на областния
у п ра ви т ел на о блас т Бу рг ас № РД- 09 - 4 о т
20.01.2016 г., с което са отчуж дени части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5339
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрей Георгиев
Андреев, наследник на Атанас Андреев Русев,
собственик на имот № 3.64, намиращ се в землището на А хелой, община Поморие, за постановяването на Заповед на областния управител
на област Бургас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5340
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрей Георгиев
Андреев, наследник на Атанас Андреев Русев,
собственик на имот № 40.7, намиращ се в землището на Равда, община Несебър, за постановяването на Заповед на областния управител
на област Бургас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5341
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6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Томова
Бу х чев а , н ас лед н и к н а Ко с т а д и н Х рис т ов
Бу хчев, собственик на имот № 4.39, намиращ
се в землището на А хелой, община Поморие,
за постановяването на Заповед на областния
у п ра ви т е л на о блас т Бу рг ас № РД- 0 9 - 4 о т
20.01.2016 г., с което са отчуж дени части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5342
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Снежана Димитрова
Атанасова, наследник на А нас таси я Дим итрова Атанасова, собственик на имот № 3.59,
намиращ се в землището на А хелой, община
Поморие, за постановяването на Заповед на
областния управител на област Бу ргас № РД09-4 от 20.01.2016 г., с което са отчуж дени части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5343
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Вълков
Стойнов, наследник на Кица Вълкова Стойнова,
собственик на имот № 3.42, намиращ се в землището на А хелой, община Поморие, за постановяването на Заповед на областния управител
на област Бу ргас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
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пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5344
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Вълков
Стойнов, наследник на Кица Вълкова Стойнова,
собственик на имот № 10.11, намиращ се в землището на А хелой, община Поморие, за постановяването на Заповед на областния управител
на област Бургас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5345
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Вълков
Стойнов, наследник на Вълко Гюлев Стойнов,
собственик на имот № 11.106, намиращ се в землището на А хелой, община Поморие, за постановяването на Заповед на областния управител
на област Бургас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5346
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Яни Апостолов
Купенов, наследник на Апостол Янев Купенов,
собственик на имот № 4.342, намиращ се в землището на А хелой, община Поморие, за постановяването на Заповед на областния управител
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на област Бу ргас № РД-09-4 от 20.01.2016 г., с
което са отчуж дени части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Заповедта на
областния управител може да бъде обжалвана
пред А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5347
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Симона Божинова
Масларова, наследник на Дим и т ър Пет ров
Дел иата насов, собс т вен и к на и мо т № 4.29,
намиращ се в землището на А хелой, община
Поморие, за постановяването на Заповед на
областния управител на област Бу ргас № РД09-4 от 20.01.2016 г., с което са отчуж дени части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5348
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на А на К ирилова
Ле ф т ер ова , нас лед н и к на К и ри л Ат а нас ов
Широков, собственик на имот № 3.4, намиращ
се в землището на А хелой, община Поморие,
за постановяването на Заповед на областния
у п ра ви т е л на о блас т Бу рг ас № РД- 0 9 - 4 о т
20.01.2016 г., с което са отчуж дени части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5349
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Път
І-9 „Слънчев бряг – Бу ргас“, у частък „Обход
на А хелой от км 207+726,37 до км 212+233,06,
изпарител при км 207+580, нов фундамент на
стоманорешетъчен стълб от реконструкция на
въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680,
реконструкция на оптичен кабел на „СК АТ“ ТВ
при км 212+011 и реконструкция на въздушна
линия в подземна мрежа при км 212+120“, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
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ната собственост съобщава на Ана К ирилова
Лефтерова, наследник на К ирил Атанасов Широков, собственик на имот № 3.59, намиращ
се в землището на А хелой, община Поморие,
за постановяването на Заповед на областния
у п ра ви т ел на о блас т Бу рг ас № РД- 09 - 4 о т
20.01.2016 г., с което са отчуж дени части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Заповедта на областния управител може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5350
22. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Перник – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев – свободна
длъжност.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4,
ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната
власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят
да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
нотариално заверено копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата
за придобиване на имуществото по образец,
утвърден от ВСС, документи, удостоверяващи
наличието на стажа по чл. 170 ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
5268
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65. – Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната
2015/2016 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски
програми:
Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше
образование

Ш
и
ф
ъ
р

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редовно задочно

Медицински факултет
4.

7.

4.

Природни науки,
математика и информатика

Здравеопазване и
спорт

Природни науки,
математика и информатика

4.3.

7.1.

4.2.

Биологически
науки
Биохимия
Генетика
Физиология на животните и човека

1

Акушерство и гинекология
Анестезиология и интензивно лечение
Белодробни болести
Вътрешни болести
Гастроентерология
Гръдна хирургия
Дерматология и венерология
Ендокринология
Имунология
Кардиология
Неврология
Образна диагностика
Педиатрия
Фа р м а ко лог и я (вк л. Фа р м а ко кинетика и химиотерапия)
Фармацевтичен факултет

2
2

Медицина

Природни науки,
математика и информатика

4.3.

Биологически
науки

7.

Здравеопазване и
спорт

7.3.

Фармация

7.4.

3
1
4
15
1
1
3

Биоорганична х ими я, х ими я на
природните и физиологично активни
вещества
Теоретична химия

1

Фармацевтична ботаника

1

Фармакогнозия и фитохимия
Фа р м а ко лог и я (вк л. Фа р м а ко кинетика и химиотерапия)
Фармацевтична химия
Факултет по обществено здраве
Здравеопазване и
спорт

1
2
3

1
4

1
1
3

1

Химически
науки

4.

7.

2
1

1

2
2
1

Обществено
здраве
Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

4

6

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в
Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности
в МУ – София: 1. заявление до ръководителя на
съответното приемащо структурно звено (в случая
до декана на съответния факултет); 2. европейски
формат автобиография; 3. копие на диплома за
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за
успешно положени държавни изпити и академична
справка; 4. копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура; 5. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът
има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения
съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона
за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура
в Медицинския университет – София – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни
звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София,
ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“, за справки – тел.: 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787;
Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав 2, деканат, ет. 2, стая 53, за справки – Емилия
Иванова, тел. 02/ 92 36 504; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море 8, деканат,
за справки – Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.
4916
18. – Институтът по системно инженерство и
роботика при БАН – София, обявява конкурси за
трима професори в област на висше образование
5. Технически науки в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(адаптивно управление на биотехнологични процеси – един; сензори и сензорни устройства за
магнитно поле – един; интелигентни методи за
комуникация и разпознаване на образи в интерактивната роботика – един), трите за нуждите
на ИСИР със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите – в канцеларията на института, каб. 406, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
5285
17. – Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и план-схема
за „Кабелно електрозахранване 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Зла река“
в имот № 52218.533.17 до КТП в УПИ I-52218.420.1,
гр. Априлци“, със следното трасе: от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Зла река“,
захранващ трафопост № 2 в м. Свинова поляна,
намиращ се в ПИ 52218.533.17 (незастроен имот
за жилищни нужди), продължава в североизточна
посока през имота, пресича имот с идентификатор
52218.533.9 (второстепенна улица), продължава на
изток през поземлени имоти с идентификатори:
52218.533.53 (местен път); 52218.417.11 (селскостопански горски ведомствен път); 52218.534.7 (местен
път); 52218.466.2 (селскостопански горски ведомствен път); 52218.393.40 (местен път); 52218.393.41
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(местен път); 52218.418.20 (селскостопански горски
ведомствен път; 52218.535.10 (второстепенна улица)
и 52218.463.6 (селскостопански горски ведомствен
път), след което трасето преминава през имоти с
идентификатори: 52218.463.5 (ливада), 52218.464.2
(ливада) и 52218.419.69 (ливада) и достига до УПИ
I-52218.420.1, където ще бъде изграден трафопостът.
Проектът е изложен в сградата на Община Априлци,
ет. 2, стая № 17. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Априлци.
5263
70. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПР
за кв. 1 – обособяване на нови УПИ І-033006 за
площадка за хумус и УПИ ІІ-033006 за КПП, м. Радован, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска
област. Проектът на ПУП – ПР е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5281
71. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПР
за кв. 1 – обособяване на нови УПИ ІІІ-033007 за
площадка за чисти земни маси и УПИ IV-033007
за КПП, м. Радован, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област. Проектът на ПУП – ПР е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник‘‘.
5282
72. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, aл. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект „Новопроектирана улица
за кв. 1 УПИ І-033006 за площадка за хумус, УПИ
ІІ-033006 за КПП, УПИ ІІІ-033007 за площадка за
чисти земни маси и УПИ IV-033007 за КПП, м. Радован, с. Гурмазово, община Божурище, Софийска
област“. Проектът на ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5283
57. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на ПУП – ПП (парцеларен план)
за обект: „Външно ел. захранване на Дърводелски
цех, ПИ 58222.460.13 по КК на гр. Велики Преслав
в м. Илчова бахча“. Трасето за ел. захранването
започва от трафопост в ПИ 58222.460.9 – т. 1, собственост на „Автомагистрали Черно море“ – ООД,
преминава през ПИ 58222.460.6 и ПИ 58222.460.11
(полски пътища) и достига до границата на ПИ
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58222.460.13, т. 9 – собственост на възложителя.
Общата дължина на трасето е 182,1 м. Проектът
е изложен в Община Велики Преслав, ул. Б.
Спиров 58, ет. 2, стая 212. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация.
5234
2. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета на водопровод и електропровод, захранващи ПИ 000268 в
землището на с. Смирненски, община Ветово.
Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат през имоти от масиви по КВС, както следва:
за външен водопровод – имоти № 000268, 000660,
000705,000663, 023005 и 023004, и за електропровод – имоти № 000268 и 000660. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация – гр. Ветово.
5232
23. – Община гр. Добрич, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищни образувания за ПИ 72624.611.27 и ПИ
72624.610.141 за проектиране на разпределителен
газопровод по ул. Войвода Димитър Калъчлията до
околовръстен път II-97 от републиканската пътна
инфраструктура, връзка между клон 1 и етап 28.2,
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен в
Центъра за услуги и информация на Община гр. Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
5169
95. – Община Елин Пелин, Софийска област,
на основание чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава, че със
Заповед № 506 от 9.06.2016 г. на кмета на община
Елин Пелин е наложена строителна забрана, която
спира прилагането на налични ПУП за следните
имоти по землища: землище на гр. Елин Пелин:
имоти № 000178, 000298 и 000375 по КВС; землище
на с. Лесново: имот № 000574 по КВС; землище на
с. Крушовица: имот № 000004 по КВС; землище на
с. Нови хан: имоти № 000374, 000644, 000646, 000375,
000894, 000719, 000537, 000645, 280002,278003, 244001,
000647, 289018, 289010, 287012, 000648, 244028,
288006, 000718, 000906, 278002, 000720, 280009,
289008, 000726, 316004, 290014, 000727, 423003,
316005, 316013, 290006, 000728, 287007, 288005,
288004, 035001, 425001, 000797, 423004, 423006,
000910, 307013, 307008, 307007, 035028, 001033, 001032,
035007, 001081, 035020, 035003, 035004, 035005, 035006,
035077, 035096, 035098, 035014, 035015, 035016, 035017,
035018, 035019, 244002, 244003, 244004, 244005,
244006, 244031, 244020, 244027, 244025, 244032,
244026, 280004, 280021, 287006, 289019, 289017,
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289020, 290007, 290013, 307009, 307010, 307011, 307012,
316010, 316002, 316011, 316014 и 316012 по КВС и
имоти № 52012.962.30; 52012.962.31 и 52012.962.32
по кадастралната карта на поземлени имоти на
територията на имот № 000962 по КВС. Строителната забрана е в сила до одобряване и влизане
в сила на проекта за ПУП – парцеларен план по
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък
Елин Пелин – Ихтиман, но не повече от 2 години
съгласно чл. 198, ал. 2 ЗУТ. Заповедта подлежи на
обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община
Елин Пелин пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5181
63. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
разработен проект ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на поземлен имот № 000 169, ЕКАТТЕ 32 874, местност Мезар Къшла – землище гр. Исперих, община
Исперих, област Разград, придружен с ПУП – ПП
(парцеларен план) с елементите на техническата
инфраструктура – уличен водопровод и външно
ел. захранване. Проектите са изложени в стая № 1
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5204
25. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за ПУП – ПП и технически проекти във връзка с Договор 4899 от
30.01.2015 г. за изготвяне на ПУП и технически
проекти за проект: „Модернизация на железопътна
линия София – Пловдив: железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, за участък Ихтиман – Септември: проект за
ПУП – ПП за землището на гр. Ихтиман; проект
за ПУП – ПП за землището на с. Черньово; проект
за ПУП – ПП за землището на с. Стамболово;
проект за ПУП – ПП за землището на с. Мирово.
Проектите се намират в дирекция „АС“ при Община Ихтиман и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
5227
39. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура,
представляваща изместване трасетата на въздушни ел. проводи – СрН 20 kV и НН 220 V в имоти
с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714 по
КККР на с. Българево, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на
територията и инвестиции“ при Община Каварна
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
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него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
5296
73. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за „Газоразпределителна мрежа – зона „А“, гр. Костинброд – преминаване под жп линия София – Калотина, с дължина около 147 м, с трасе през поземлени
имоти № 637063 – полски път, № 600058 – сервитут
на жп линиите, и № 039029 – полски път в землището на гр. Костинброд. Планът се намира в
сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая 34, ет. 3, и е публикуван
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5207
26. – Община Кресна, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за следните строежи:
1. Външен ел. захранващ кабел – подземен
до ПИ № 014008, м. Дебелата земя, землище
гр. Кресна, с предназначение: „За производство
на млечни произведения – мандра“, на възложител „ГД Струма“ – ЕООД, преминаващ през
следните поземлени имоти: ПИ № 000223 – път
ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 92,5 м и площ с ограничение в ползването
є – 0,370 дка; ПИ № 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 142 м и
площ с ограничение в ползването є – 0,360 дка;
ПИ № 014028 – пасище – мера – публична общинска собственост, с дължина 2,70 м и площ с
ограничение в ползването є – 0,219 дка.
2. Външен водопровод ∅ 80 за захранване с
питейна вода на ПИ № 014008, м. Дебелата земя,
з-ще гр. Кресна, с предназначение: „За производство на млечни произведения – мандра“, на възложител „ГД Струма“ – ЕООД, преминаващ през
следните поземлени имоти: ПИ № 000214 – път
ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 14,8 м и площ с ограничение в ползването
є – 0,088 дка; ПИ № 000223 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 64,6 м и
площ с ограничение в ползването є – 0,388 дка;
ПИ № 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 146,4 м и площ с
ограничение в ползването є – 0,636 дка; ПИ
№ 014028 – пасище – мера – публична общинска
собственост, с дължина 2,70 м и площ с ограничение в ползването є – 0,259 дка.
3. Външен канализационен колектор ∅ 200 за отпадни води от ПИ № 014008, м. Дебелата земя, з-ще
гр. Кресна, с предназначение: „За производство
на млечни произведения – мандра“, на възложител
„ГД Струма“ – ЕООД, преминаващ през следните
поземлени имоти: ПИ № 000214 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 36,3 м и
площ с ограничение в ползването є – 0,218 дка;
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ПИ № 000223 – път І V к лас – публична общинска собственост, с дължина 65,5 м и площ
с ограничение в ползването є – 0,380 дка; ПИ
№ 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 150,6 м и площ с ограничение
в ползването є – 0,718 дка; ПИ № 015094 – пасище – мера – публична общинска собственост, с
дължина 178,2 м и площ с ограничение в ползването
є – 1,068 дка; ПИ № 014028 – пасище – мера – публична общинска собственост, с дължина 2,70 м и
площ с ограничение в ползването є – 0,069 дка.
4. Транспортен достъп до ПИ № 014008, м. Дебелата земя, з-ще гр. Кресна, с предназначение: „За
производство на млечни произведения – мандра“,
на възложител „ГД Струма“ – ЕООД, преминаващ през поземлен имот: ПИ № 014028 – пасище – мера – п убли чна общ инска собст веност – 0,081 дка засегната площ (за промяна на
предназначението).
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта за
подробните устройствени планове до общинската
администрация.
5297
5. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 43952.537.614 по плана на местност Синан
тепе, землище на гр. Ловеч. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до кмета на
община Ловеч. С проекта могат да се запознаят
в сградата на Община Ловеч – стая 227.
5329
1. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробeн устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
за модернизация на участък от път І -1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89,
в частта, засягаща землището на с. Дърманци,
община Мездра. Проектите са на разположение
в сградата на Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проектите и да направят предложения
или възражения по тях.
5298
46. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20 kV за
захранване на БКТП-нов“ в ПИ 73571.49.212, м. Камарата, землище с. Тънково, община Несебър, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Трасето на пътя е с
дължина 6 м и започва от ТП1 в ПИ 73571.501.411,
преминава през ПИ 73571.501.449, пресича ПИ
73571.49.84 – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър, и
достига до ПИ 73571.49.212. Определена е сервитутна
граница на 0,6 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5264
16. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе, и сервитут на обект: Водопроводно отклонение ∅ 90 мм за захранване на поземлен имот
(ПИ) 012003 в землището на с. Драгичево, община
Перник, по искане на „Шел България“ – ЕАД,
София, бул. Ситняково 48, Сердика офиси, етаж 8.
Проектът за ПУП – ПП е в обхват от улица с о.т.
225-224-223, УПИ Х-2015, кв. 43, ПИ № 522 – полски път, до границите на ПИ 012003, с. Драгичево,
община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на общината. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12,
в сградата на Община Перник.
5065
34. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), ПУП – частично
изменение на план за регулация и застрояване за
обект: „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – Фаза 2“ – землище на с. Рогош, община ,,Марица“, област Пловдив: проект
2: подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас; позиция 2:
премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези на железопътния участък Пловдив – Бургас, с подобект: подобект 1 – прелез на км 18+607,
землище на с. Рогош, община „Марица“. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в 30-дневен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
,,Марица“, област Пловдив.
5237
35. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), ПУП – частично
изменение на план за регулация и застрояване за
обект: „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – Фаза 2“ – землище на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив: проект
2: подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас; позиция 2:
премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези на железопътния участък Пловдив – Бургас,
с подобекти: подобект 2 – прелез на км 21+890,
землище на с. Маноле, община „Марица“; подобект
3 – прелез на км 23+800, землище на с. Маноле,
община „Марица“. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 408, и може да се
разгледа от заинтересуваните лица, които в 30-дневен срок от датата на обнародването в ,,Държавен
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вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
5238
36. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), ПУП – частично
изменение на план за регулация и застрояване
за обект: „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“ – землище на
с. Манолско Конаре, община „Марица“, област
Пловдив: проект 2: подготовка за строителство на
участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас; позиция 2: премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези на железопътния
участък Пловдив – Бургас, с подобект: подобект 4 –
прелез на км 26+306, землище на с. Манолско
Конаре, община „Марица“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая 408,
и може да се разгледа от заинтересуваните лица,
които в 30-дневен срок от датата на обнародването
в ,,Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
5239
1. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Уличен водопровод
за еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХІ19.161, жилищно строителство, ХІІ-19.161, жилищно
строителство, ХІІІ-19.161, жилищно строителство,
ХІV-19.161, жилищно строителство, ХXVIII-19.161,
жилищно строителство, ХXІX-19.161, жилищно
строителство, ХXX-19.161, жилищно строителство
и ХXXІ-19.161, жилищно строителство, преминаващ през поземлени имоти 21.202, 20.201, 18.208,
19.201, 19.205, 19.334 и 19.335 в землището на
с. Първенец, местност Ташлъка, община „Родопи“,
с обща дължина 1354,82 м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5313
10. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън
урбанизираната територия – ЕПО 20 kV и кабел
средно напрежение към МТП – 300 kVА „Тракторен стан“ в имот с идентификатор 63427.318.167
в м. Гърков дол, землище на гр. Русе, през имоти
с идентификатори: 63427.318.210 с НТП „Друг вид
производствен, складов терен“; 63427.318.211 с
НТП „Местен път“; 63427.318.203 и 63427.318.167 с
НТП „За стопански двор“ и 63427. 318.181 с НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5294
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11. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ
водопровод ∅ 90 мм и захранващ ел. кабел ниско
напрежение за имот с идентификатор 63427.43.20
в м. Кадишева нива, землище на гр. Русе, през
имоти с идентификатори: 63427.43.17 и 63427.95.17
с НТП „Полски пътища“, 63427.145.92 с НТП „Пасища, мери“ и 63427.146.190 с НТП „Местен път“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5295
51. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Външно електрозахранване на
„Дърводелска работилница“ в ПИ № 61604.41.29 в
землището на с. Радуил, община Самоков – подземна кабелна линия 20 kV и КТП“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5201
49. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на газопроводно отклонение DN 50; PN 0,5
от разпределителен газопровод на „Рила газ“ за
УПИ 159065, местност Хано, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на газовото отклонение, преминавайки
през имот с идентификатор 65334.159.246 – път
IV клас, м. Соколовец, и имот с идентификатор
65334.159.159 – полски път в м. Хано, община
Сандански, достига до УПИ 159065 в местността Хано, землище на гр. Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5206
61. – Община Севлиево, област Габрово, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на подземно ел.захранване средно напрежение 20 kV от електрическа подстанция 110/20 kV
„ЕМКА“ до ПИ 65927.24.75 по кадастралната карта
на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово,
с дължина 1048 м – коригиран проект. Кабелът
преминава през ПИ 65927.30.84 – за местен път,
ПИ 65927.30.85 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, ПИ 65927.30.90 – за местен път,
ПИ 65927.30.89 – за друг вид застрояване, ПИ
65927.30.30 – пасище, ПИ 65927.30.91 – водно течение, река, ПИ 65927.31.3 – гори и храсти в земеделска земя, ПИ – 65927.31.7 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, ПИ 65927.31.1 – нива, ПИ
65927.500.101 – за път от републиканската пътна мрежа, ПИ 65927.13.40 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, ПИ 65927.24.77 – за сел-
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скостопански, горски, ведомствен път, и достига
ПИ 65927.24.75 – собственост на „Хамбергер България“ – ЕООД. Сервитутът на електропровода е по
2 м от двете страни на оста на трасето. Линиите на
трасето са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
5205
21. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
изграждане на водопроводно отклонение от точка
на водовземане – съществуващ водопровод в ПИ
67338.832.77 (проектен идентификатор 67338.832.78)
до ПИ 67338.832.7, в който ще бъде реализирано
инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз“. Трасето преминава през ПИ 67338.832.77,
полски път, местност Къра, в същото землище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
5235
21а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.832.79 (част от имот 67338.832.77),
представляващ полски път, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 67338.832.7, в който
ще бъде реализирано инвестиционно намерение
„Автокъща и автосервиз“, местност Къра, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5236
34. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 150, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение за
строеж № 30 от 30.06.2016 г. за обект „Газификация на курортен комплекс Пампорово“, подобект:
„Захранващ газопровод с АГРС на газоразпределителна мрежа на к.к. Пампорово“ в ПИ 67653.1.22,
Смолян, местност Караманджа, община Смолян,
област Смолян, с части „Газоснабдяване – технологична“, „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Геодезия“, „Вертикално планиране“,
„Пътна“, „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“,
„ПУСО“ и „Комуникационен проект“. Проектът и
разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на
областната администрация Смолян и обжалвани
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването им.
5336
71. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, проект 2, позиция 2 за обект: Премахване

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

на прелезите и изграждане на надлези/подлези за
железопътния участък Пловдив – Бургас, участък 1
и участък 2. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
5233
31. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на действащите подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация – ПУР за
улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354, и ПУП – план
за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и
УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Ямбол – ж.к. Христо
Ботев. Проектът за изменение на действащите
ПУП – ПУР и ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в община Ямбол, стая 302. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5335

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от РИ „Свидетелите
на Йехова в България“, представлявано от Екхард
Дейвид Никлаус, ЕИК 121800789, против т. 4 от
Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Бургас. По оспорването
е образувано адм. дело № 1035/2016 г., насрочено
за 16.09.2016 г. от 10 ч.
5289
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор от Районна прокуратура – гр. Горна
Оряховица, против разпоредбите на чл. 43, ал. 1
и 2 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Стражица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 14 от протокол
№ 3 от заседание на 16.12.2015 г. на същия ОбС, за
което е образувано адм. дело № 406/2016 г. по описа на Административния съд – Велико Търново.
5290
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 157/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито с.з.
на 21.09.2016 г. от 14 ч. и по което предмет на
оспорване са разпоредбите на чл. 5, ал. 1, чл. 12,
ал. 1, чл. 15, ал. 3 и чл. 20, ал. 4 и 5 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
Община Сливен в редакцията, приета с Решение
№ 12 на Общинския съвет – гр. Сливен, по протокол № 3 от заседанието, проведено на 18.12.2015 г.
5351
Шуменският районен съд призовава Зюлкяр
Мустафов Мустафов, без регистриран постоянен
или настоящ адрес, ответник по гр.д. № 927/2016 г.
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по описа на ШРС – иск по чл. 34 ЗС във връзка
с чл. 341 ГПК, да се яви в съда и да получи исковата молба и доказателствата по делото, като в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ има право на отговор. Ответникът да
посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
5352
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 13295/1998 г. за политическа партия „Съюз на
патриотичните сили „Защита“: вписва нов адрес
на управление на политическата партия: София,
ул. Пиротска 5, ет. 4; заличава Йордан Петров
Величков като председател и представляващ политическата партия; вписва Николай Владимиров
Захариев като председател и представляващ политическата партия; заличава досегашните членове
на Националния съвет на политическата партия;
вписва нов Национален съвет на политическата
партия в състав: Албена Богомилова Кочева,
Атанаска Христова Енчева, Валентин Тодоров
Станчев, Володя Петров Казаков, Венцислав
Петров Иванов, Венцислав Славчев Янев, Галина
Димитрова Стефанова, Димитър Йорданов Йорданов, Димитър Кунов Йотински, Евгения Илиева
Радичева, Емил Христов Величков, Иван Дончев
Кацаров, Иван Йорданов Тонев, Иванка Николова
Цмел, Калинка Борисова Бонева, Петър Илиев
Китински, Красимир Димитров Русев, Красимир
Петров Радев, Красимира Каменова Якимова,
Кристиян Ангелов Бонев, Лилия Василева Петкова,
Лилян Димитров Динков, Марко Иванов Марков,
Михаил Благовестов Оцетов, Мирослав Милчев
Анков, Мирослав Николов Гълабов, Огнян Любенов Русев, Петър Кирилов Беров, Пламен Спиров
Николов, Пламен Трендафилов Янков, Пламен
Любенов Ерменков, Радостин Мирков Мирков,
Сашо Борисов Тодоров, Станчо Николов Тодоров,
Стоян Транев Транев, Соня Йорданова Младенова,
Филип Нинов Филипов, Цано Йорданов Цанов,
Цветелина Кирилова Витанова, Цветан Асенов
Станев и Цветелина Петкова Терзийска; заличава
досегашните членове на Изпълнителното бюро
на политическата партия; вписва ново Изпълнително бюро на политическата партия в състав:
Николай Владимиров Захариев – председател,
Петър Кирилов Берон – зам.-председател, Филип
Нинов Филипов – зам.-председател, Галина Димитрова Стефанова – зам.-председател, Евгения
Илиева Радичева – член, Емил Христов Величков – член, и Венцислав Петров Иванов – член;
заличава досегашните членове на Централната
контролна комисия на политическата партия;
вписва нова Централна контролна комисия на
политическата партия в състав: Мая Венелинова
Димитрова – председател, Стефан Владимиров
Митов – член, Стоян Динев Стоянов – член, Атанас Христов Ирибаджаков – член, и Валентина
Стефанова Ненова – член; вписва изменения в
устава на политическата партия, приети с решения на четвъртия конгрес на партията, проведен
на 21.11.2015 г.
5353
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
53. – „Пенсионноосигурителен институт“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
Раздели, групи, статии
а

Сума (хил. лв.)
текуща година

предходна година

1

2

Актив
А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
1. Земи (терени)

0

0

2. Сгради

0

0

3. Машини и оборудване

6

9

4. Автомобили

5

8

5. Други нетекущи материални активи

0

0

6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи

1

1

12

18

0

4

0

4

0

0

3. Други нетекущи нематериални активи

719

0

Общо за група II:

719

4

Общо за група I:
II. Нетекущи нематериални активи
1. Права върху собственост, в т.ч.:
– лицензии
2. Програмни продукти

III. Нетекущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0

0

1.1. Дялово участие

0

0

1.2. Ценни книжа

0

0

1.3. Други нетекущи финансови активи

0

0

2. Финансови активи на специализирани резерви

0

0

Общо за група III:

0

0

0

0

V. Други нетекущи активи, в т.ч.:

1

1

1. Отсрочени данъчни активи

1

1

2. Разходи за бъдещи периоди

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

Общо за група V:

1

1

732

23

0

0

1. Вземания от свързани предприятия

156

101

2. Вземания от клиенти и доставчици

0

0

3. Съдебни и присъдени вземания

0

0

4. Данъци за възстановяване

0

0

Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Текущи вземания

5. Авансово платен данък

0

0

6. Други текущи вземания

16

34

172

135

Общо за група II:
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Сума (хил. лв.)
текуща година
предходна година
1
2

III. Текущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства

0

0

1.1. Финансови активи в свързани предприятия

0

0

1.2. Ценни книжа

0

0

1.3. Други текущи финансови активи

0

0

2. Финансови активи на специализирани резерви

163

113

Общо за група ІII:

163

113

1

1

IV. Парични средства
1. Парични средства в брой
2. Парични средства по разплащателни сметки
3. Парични средства по банкови депозити, в т.ч.:
– със срок до падежа до 1 година
4. Блокирани парични средства
5. Парични еквиваленти
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Б“:
СУМА НА АКТИВА (А + Б)
В. Условни активи

891

757

2500

2500

2500

2500

0

0

0

0

3392

3258

33

36

3760

3542

4492

3565

22

18

6240

5740

0

0

Пасив
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Регистриран капитал
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции

0

0

6240

5740

1. Премии от емисия

0

0

2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите

0

0

3. Целеви резерви, в т.ч.:

0

0

3.1. общи резерви

0

0

3.2. други резерви

0

0

0

0

-2933

-1579

Общо за група I:
IІ. Резерви

Общо за група IІ:
ІІІ. Финансов резултат
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:
1.1. неразпределена печалба
1.2. непокрита загуба
1.3. еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

0

0

-2933

-1579

0

0

175

-1354

Общо за група ІІІ:

-2758

-2933

Общо за раздел „А“:

3482

2807

2. Текуща печалба (загуба)

Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв

0

0

1.1. УПФ

0

0

1.2. ДПФ

0

0
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Раздели, групи, статии

Сума (хил. лв.)
текуща година

предходна година

1

2

а
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност

951

692

2.1. УПФ

805

595

2.2. ППФ

146

97

951

692

1. Задължения към свързани предприятия

0

4

2. Други нетекущи задължения

0

0

Общо за група I:

0

4

1. Отсрочени данъчни пасиви

0

0

2. Приходи за бъдещи периоди

0

0

Общо за група II:

0

0

Общо за раздел „В“:

0

4

Общо за раздел „Б“:
В. Нетекущи пасиви
I.Нетекущи задължения

II. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:

Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
1. Задължения към управляваните ПФ

0

0

1.1. Пенсионен резерв към УПФ

0

0

1.2. Пенсионен резерв към ДПФ

0

0

1.3. Други

0

0

2. Задължения към свързани предприятия

0

0

3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

0

0

0

0

28

6

– към банки
4. Задължения към доставчици и клиенти
5. Задължения по търговски заеми

0

0

25

27

7. Задължения към осигурителни предприятия

4

22

8. Данъчни задължения

2

7

9. Провизии

0

0

6. Задължения към персонала

10. Други текущи задължения
Общо за група I:

0

0

59

62

II. Приходи за бъдещи периоди

0

0

59

62

4492

3565

22

18

Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Д. Условни пасиви

ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Наименование на
разходите
А

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

Наименование на приходите

предходна
година
2

А

А. Разходи за дейността

А. Приходи отдейността

І. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали

І. Приходи от такси и удръжки
27

37

1. От УПФ

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

предходна
година
2

1492

1015
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Наименование на
разходите
А
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:
– за реклама

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

ВЕСТНИК
Наименование на приходите

предходна
година
2

А

текуща
година
1

предходна
година
2

1440

2. От ППФ

246

155

0

6

3. От ДПФ

6

9

26

16

– за осигурителни посредници

165

1080

3. Разходи за амортизации

12

23

4. Разходи за възнаграждения

678

708

1. Приходи от лихви

5. Разходи за осигуровки

146

151

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:

9

13

– обезценка на активи

0

0

– провизии

0

0

1400

2372

Общо за група І:

Сума (хил. лв.)

528

– за банка попечител

6. Други разходи, в т.ч.:

С Т Р. 9 5

ІІ. Суми с корективен характер

4. От ДПФПС

0

0

1744

1179

84

135

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

0

0

5. Други приходи, в т.ч.:

0

0

0

0

84

135

Общо за група І:
ІІ. Приходи от управление на собствени средства

– дивиденти
3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч.:
– от преоценка

– от инвестиционни имоти

1. Балансова стойност на
продадени активи

0

0

Общо за група ІІ:

2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

0

0

ІІI. Приходи от инвестиране на специализирани резерви

3. Други суми с корективен характер

0

0

1. Приходи от лихви

4

4

Общо за група ІІ:

0

0

2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:

0

0

0

0

14

9

14

9

– дивиденти
ІІІ. Разходи за управление на собствени средства

3. Приходи от операции с ценни
книжа, в т.ч.:

1. Разходи за лихви

0

0

2. Разходи по операции с
ценни книжа, в т.ч.:

0

0

4. Приходи от операции с чуждестранна валута

0

0

0

0

5. Други приходи от финансови операции, в т.ч.:

0

0

– комисиони на инвестиционни посредници

0

0

0

0

3. Разходи по операции с
чуждестранна валута

0

0

4. Други разходи, в т.ч.:

4

4

0

0

4

4

18

13

0

0

– от преоценка

– за инвестиционни
имоти
Общо за група ІІІ:
ІV. Разходи за инвестиране на специализираните
резерви
1. Разходи за лихви

– от преоценка

– от инвестиционни имоти

Общо за група ІІІ:
ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност

0

0

1. На УПФ

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

Наименование на
разходите

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

А

предходна
година
2

8

8

8

8

– комисиони на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с
чуждестранна валута
4. Други разходи, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

– за инвестиционни
имоти
Общо за група ІV:

0

0

8

8

0

0

0

0

210

243

49

54

259

297

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ+IV+V)
В. Печалба от дейността

1671

2681

175

0

VI. Данъчен разход/приход
Г. Печалба (В – VI)

0

0

175

0

1846

2681

Всичко (Б + VI + Г)

БРОЙ 52

Наименование на приходите

2. Разходи по операции с
ценни книжа, в т.ч.
– от преоценка

V. Заделени специализирани резерви
1. Пенсионен резерв за
УПФ
2. Пенсионен резерв за
ДПФ
3. Резерв за гарантиране
минималната доходност
за УПФ
4. Резерв за гарантиране
минималната доходност
за ППФ
Общо за група V:

ВЕСТНИК

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

предходна
година
2

2. На ППФ

0

0

Общо за група ІV:

0

0

1846

1327

0

1354

0

1354

1846

2681

А

Б. Общо приходи от дейността
(І+ІІ+III+IV)
В. Загуба отдейността

Г. Загуба (В + VI)
Всичко (Б + Г)

ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви към 31.12.2015 г.
Резерви
Показатели

а
А. Собствен капитал
Салдо в началото
на отчетния период
1. Изменения за
сметка на собствениците, в т.ч.
а. увеличение
б. намаление

Основен капитал

Финансов
резултат

целеви
резерв от
пререзерви
последвамии
щи оценот
ки на
печалемизагуба
активи и общи други
ба
сия
пасиви

1

2

5740

0

500
500
0

3

6

7

Специализирани
резерви

Общо
собствен
капитал

пенсионен
резерв

резерв за
гарантиране на минималната
доходност

8

9

10

4

5

0

0

0

0

-2933

2807

0

0

0

0

0

0

500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

500
0
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Резерви
Показатели

Основен капитал

а

1

С Т Р. 9 7

Финансов
резултат

резерв от
целеви
препоследварезерви
мии
щи оценот
ки на
печалемизагуба
активи и общи други
ба
сия
пасиви
2
3
4
5
6
7

Специализирани
резерви

Общо
собствен
капитал

пенсионен
резерв

резерв за
гарантиране на минималната
доходност

8

9

10

2. Финансов резултат за текущия
период

0

0

0

0

0

175

0

175

3. Разпределения
на печалба, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

– за дивиденти

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Покриване на
загуба

0

0

0

0

0

0

0

0

5. По с л ед в а щ и
оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

а. увеличения

0

0

0

0

0

0

0

0

б. намаления

0

0

0

0

0

0

0

0

6. По с л ед в а щ и
оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

а. увеличения

0

0

0

0

0

0

0

0

б. намаления

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Други изменения в собствения
капитал, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

0

– изк у пени
собс т вени а кции

0

0

0

0

0

0

0

0

Салдо към края на
отчетния период

6240

0

0

0

0

175

-2933

3482

9. Пр о мен и о т
п реизч исл я ва не
на финансови отчети при свръхинфлация

0

0

0

0

0

0

0

0

Преизчислен
с о б с т вен к а п итал към края на
отчетния период

6240

0

0

0

0

175

-2933

3482

Б. Специализирани резерви
Салдо в началото
на отчетния период

0

692

10. Изменение на
специализираните резерви, в т.ч.:

0

259

а. увеличения

0

259

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Резерви
Показатели

Основен капитал

а

1

БРОЙ 52

Финансов
резултат

резерв от
целеви
препоследварезерви
мии
щи оценот
ки на
печалемизагуба
активи и общи други
ба
сия
пасиви
2
3
4
5
6
7

Специализирани
резерви

Общо
собствен
капитал

пенсионен
резерв

резерв за
гарантиране на минималната
доходност

8

9

10

б. намаления

0

0

10. Салдо на специализирани резерви към края на
отчетния период

0

951

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
(хил. лв.)
Наименование на паричните
потоци
а

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен
поток

постъпления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от оперативна
дейност
1. Парични потоци от/към ПФ

1687

0

1687

1141

0

1141

1687

0

1687

1141

0

1141

1.2. Пенсионен резерв за УПФ

0

0

0

0

0

0

1.3. Пенсионен резерв за ДПФ

0

0

0

0

0

0

1.4. Резерв за гарантиране на
м и н и ма л ната доход нос т за
УПФ

0

0

0

0

0

0

1.5. Резерв за гарантиране на
м и н и ма л ната доход нос т за
ППФ

0

0

0

0

0

0

1.6. Други

0

0

0

0

0

0

2.Парични потоци, свързани с
търговски контрагенти

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения

0

843

-843

3

865

-862

4. Парични потоци, свързани
с комисиони на осигурителни
посредници

4

878

-874

4

1002

-998

5. Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти и
други подобни

93

0

93

165

0

165

6. Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута

0

0

0

0

0

0

7. Платени и възстановени данъци върху печалбата

0

0

0

0

0

0

8. Плащания при разпределения
на печалби

0

0

0

0

0

0

9. Дру ги парични потоци от
основна дейност, в т.ч.

30

425

-395

15

458

-443

0

0

0

0

0

0

1814

2146

-332

1328

2325

-997

1.1. Такси

– от недвижими имоти
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

Наименование на паричните
потоци
а
1. Парични потоци, свързани
с дълготрайни материални и
нематериални активи
2. Парични потоци, свързани с
дългосрочни финансови активи
3. Парични потоци, свързани с
краткосрочни финансови активи
4. Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти
и други
5. Парични потоци от операции
с чуждестранна валута
6. Дру ги парични потоци от
инвестиционна дейност, в т.ч.
– от инвестиционни имоти
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на
ценни книжа
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им
на собствениците
3. Парични потоци, свързани с
получени заеми
4. Парични потоци от лихви,
комисиони, дивиденти и други
5. Плащания на задължения по
лизингови договори
6. Парични потоци от операции
с чуждестранна валута
7. Дру ги парични потоци от
финансова дейност
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)
Г. Изменен ие на пари ч н и т е
средства през периода (А+Б+В)
Д. Парични средства в началото
на периода
Е. Парични средства в края на
периода

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен
поток

постъпления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

-44

0

0

0

10

0

10

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

44

-34

4

0

4

0

0

0

0

0

0

500

0

500

740

0

740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

740

0

740

2324

2190

134

2072

2325

-253

3258

3511

3392

3258

Съставител:
Ръководител:
К. Стоилкова
Л. Векова
53а. – Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2015 г.
№ по
Показатели
ред
1.
Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:
1.1.

Индивидуални партиди

1.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

Стойност
(хил. лв.)
9676
9671
5

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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№ по
Показатели
ред
2.
Увеличение на стойността на нетните активи от:

Стойност
(хил. лв.)
6425

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

2300

2.2.

Прехвърлени средства от други професионални пенсионни фондове

3760

2.3.

Преведени лихви от НАП

2.3.1.
2.3.2.
2.4.

0

от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно

0

по ревизионни актове за начет

0

2.5.

Прехвърлени средства от резерва на ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

2.6.

Други увеличения

3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

3.2.

Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

20

3.3.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица

41

3.4.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери

3.5.

Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове

3.6.

Прехвърлени средства в УПФ

3.7.

Средства за превеждане на НОИ

3.8.

Прехвърлени средства в държавния бюджет

3.9.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

3.10.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:

3.10.1.

Удръжки от осигурителните вноски

115

3.10.2.

Инвестиционна такса

124

3.10.3.

Други такси

0

3.11.

Други намаления

0

4.

Резерв за гарантиране на минималната доходност във фонда, в т.ч.:

0

4.1.

Заделен

0

4.2.

Освободен

0

5.

Стойност на нетните активи в края на периода (р.1 + р.2 – р.3), в т.ч.:

14620

5.1.

Индивидуални партиди

14615

5.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

365
0
1481
0

0
972
0
209
0
0
239

5

БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
Сума (хил. лв.)

Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна година

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

а

1

2

а

1

2

Актив

Пасив

А. Инвестиции

А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност

5

5

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р. България

9633

5916

Б. Нетекущи задължения

1. Дялови ценни книжа

1984

1842

1. Нетекущи задължения към
осигурените лица

14615

9671

а. Акции и права

1644

1225

2. Нетек у щи задъл жени я
към пенсионери

0

0

340

617

14615

9671

б. Акции и дялове на КИС

Общо за раздел Б
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

а

1

Сума (хил. лв.)

предходна година

Раздели, групи, статии

текуща
година

предходна
година

2

а

1

2

2. Дългови ценни книжа

7649

4074

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

7649

4074

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІI. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

1735

633

1. Дялови ценни книжа

1735

633

0

0

1735

633

2. Дългови ценни книжа

0

0

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави членк и, цент ра лните им банк и,
държави, посочени в наредба
на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІІІ. Банкови депозити

1722

1515

1. Банкови депозити в Р. България

1722

1515

2. Банкови депозити извън
Р. България

0

0

1. Текущи задължения към
осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Текущи задължения към
пенсионери

0

0

1. Инвестиционни имоти в
Р. България

0

0

3. Текущи задължения към
ПОД

23

14

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч:

0

0

8064

– З а д ъ л жен и я к ъм контрагенти от Р. България,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

1624

– За д ъ л жен и я к ъм ч у ждес т ра н н и кон т ра г ен т и,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Задължения по репо сделки

0

0

0

0

23

14

а. Акции
б. Акции и дялове на КИС

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

13090

1553

В. Текущи вземания

В. Текущи задължения

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

0

1

5. Други текущи задължения

– Вземания от контрагенти
от Р. Българи я, свързани с
хеджиращи инструменти

0

0

Общо за раздел В

С Т Р.
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща
година

а

1

предходна година

текуща
година

предходна
година

2

а

1

2

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания по репо сделки

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

3. Други краткосрочни вземания

0

1

Общо за раздел В

0

2

14643

9690

0

0

Сума на актива: (А+Б+В)
Г. Условни активи

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

Сума на пасива: (А+Б+В)

14643

9690

0

0

В. Условни пасиви

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци
а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
4.1. Такси
4.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
4.3. Пенсионен резерв
4.4. Други
5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с инвестиции
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти
10. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

постъп плащаления
ния
1
2

Предходен период

нетен
поток
3

постъп плаща- нетен
ления
ния
поток
4
5
6

2300
0
3760

61
0
972

2239
0
2788

1606
0
3959

15
0
424

1591
0
3535

1

233

-232

0

145

-145

0

232

-232

0

145

-145

0

0

0

0

0

0

0
1
0
197
920
0

0
1
0
16
5758
0

0
0
0
181
-4838
0

0
0
0
132
630
0

0
0
0
13
4246
0

0
0
0
119
-3616
0

0

0

0

0

0

0

0

209

-209
-71
1624
1553

0

58

-58
1426
198
1624

ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Наименование на разходите
а

Сума (хил. лв.)
Сума (хил. лв.)
Наименование
на
приходите
текуща предходна
текуща предходна
година
година
година
година
1
2
а
1
2

І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви

І. Приходи от инвестиции
0

0

1. Приходи от дивиденти

41

35

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

Наименование на разходите
а
2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Сума (хил. лв.)
Сума (хил. лв.)
текуща предходна Наименование на приходите текуща предходна
година
година
година
година
1
2
а
1
2

– преоценка
– комисиони на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Разходи по инвестиционни
имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:
Положителен резултат от инвестиране на средствата

4160

2420

2. Приходи от лихви

248

159

4157

2415

3. Приходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

4232

2564

3

5

4232

2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

86

4160

2420

4525

2844

365

424

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

0

0

II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

0

0

4525

2844

– преоценка
4. Приходи от операции с
чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни
имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:

III. Общо приходи (I+II)
ІI. Доход
Всичко: (І+ІI)

365

424

4525

2844

IV. Отрицателен резултат
Всичко: (III+IV)

0

0

4525

2844

Съставител:
Представляващ:
К. Стоилкова
Л. Векова
53б. – Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2015 г.
№ по
ред

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

1.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

59636

1.1.

Индивидуални партиди

59514

1.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

2.

Увеличение на стойността на нетните активи от:

28010

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

14225

2.2.

Прехвърлени средства от други универсални пенсионни фондове

11339

2.3.

Средства на лица, възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а
КСО

0

2.4.

Преведени лихви от НАП

0

2.4.1.
2.4.2.

122

от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно

0

по ревизионни актове за начет

0

2.5.

Прехвърлени средства от ППФ

0

2.6.

Прехвърлени средства от резерва на ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

0

2.7.

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

2.8.

Други увеличения

3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

0

3.2.

Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

0

2446
0
6978

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№ по
ред

ВЕСТНИК

БРОЙ 52
Стойност
(хил. лв)

Показатели

3.3.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица

3.4.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери

90

3.5.

Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове

5162

3.6.

Средства на лица, променили осигуряването си по реда на чл. 4б КСО

308

3.7.

Прехвърлени средства към пенсионния резерв

0

3.8.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

3.9.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо,
в т.ч. за:

3.9.1.

Удръжки от осигурителните вноски

712

3.9.2.

Инвестиционна такса

706

3.9.3.

Други такси

0

3.10.

Други намаления

0

4.

Резерв за гарантиране на минималната доходност във фонда, в т.ч.:

0

4.1.

Заделен

3

4.2.

Освободен

0

5.

Стойност на нетните активи в края на периода (р. 1 + р. 2 - р. 3), в т.ч.:

80668

5.1.

Индивидуални партиди

80543

5.2.

Партида на резерв за гарантиране на минимална доходност

0

1418

125

БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а

текуща предходна
година
година
1

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

2

текуща предходна гогодина
дина

а

1

Актив

Пасив

2

А. Инвестиции

А. Резерв за гарантиране
на минималната доходност

125

122

І. Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност, издадени в Р. България

53855

40744

Б. Нетекущи задължения

1. Дялови ценни книжа

10502

11264

1. Нетекущи задължения
към осигурените лица

80543

59514

а. Акции и права

7779

6679

2. Нетекущи задължения
към пенсионери

0

0

б. Акции и дялове на КИС

2723

4585

Общо за раздел Б

80543

59514

43353

29480

43353

29480

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

0

0

ІI. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива
стойност

8815

2683

1. Дялови ценни книжа

8815

2683

0

0

2. Дългови ценни книжа
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

3. Хеджиращи инструменти

а. Акции

БРОЙ 52

Раздели, групи, статии
а
б. Акции и дялове на КИС
2. Дългови ценни книжа

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година
1
2
8815
2683

С Т Р. 1 0 5

Раздели, групи, статии
а

Сума (хил. лв.)
текуща предходна гогодина
дина
1
2

0

0

а. Цен н и к н и ж а, изда ден и
или гарантирани от държави
членки, централните им банки,
държави, посочени в наредба
на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

0

0

ІІІ. Банкови депозити

10865

10577

1. Банкови депозити в Р. България

10865

10577

2 . Б а н кови депо зи т и и зв ъ н
Р. България

0

0

1. Тек у щи задъл жени я
към осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Тек у щи задъл жени я
към пенсионери

0

0

1. И н в е с т и ц ион н и и мо т и в
Р. България

0

0

3. Тек у щи задъл жени я
към ПОД

132

84

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани
с инвестиции, в т.ч:

1

1

54004

– Задължения към контрагенти от Р. България,
свързани с хеджиращи
инструменти

0

0

5709

– Задължения към чуждестранни контрагенти,
свързани с хеджиращи
инструменти

0

0

– Задължения по репо
сделки

0

0

5. Текущи задължения по
превеждане на средства за
лица, избрали да променят осигуряването си от
ФДЗПО във фонд на ДОО

99

0

0

0

232

85

Сума на пасива: (А+Б+В) 80900

59721

3. Хеджиращи инструменти

Общо за раздел А

Б. Парични средства по разплащателни сметки

73535

7364

В. Текущи вземания

В. Текущи задължения

1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

0

4

6. Други текущи задължения

– Вземания от контрагенти от
Р. България, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

Общо за раздел В

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

3. Други краткосрочни вземания

1

4

Общо за раздел В

1

8

80900

59721

0

0

– Вземания по репо сделки

Сума на актива: (А+Б+В)
Г. Условни активи

В. Условни пасиви

0

0

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)
Сума (хил. лв.)
текуща предходна Наименование на приходите текуща предходна
година
година
година
година

а

1

2

а

І. Разходи за инвестиции

1

І. Приходи от инвестиции

1. Разходи за лихви

0

0

21332

14825

2. Приходи от лихви

21322

14805

3. Приходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

– комисиони на инвестиционни посредници

10

10

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

1

1

4. Разходи по инвестиционни
имоти

0

5. Други разходи

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:
– преоценка

Всичко за група І:

210

212

1561

1209

21988

15843

21988

15843

4. Приходи от операции с
чуждестранна валута

0

0

0

5. Приходи от инвестиционни
имоти

0

0

0

0

6. Други приходи

20

449

21333

14826

23779

17713

2446

2887

Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

0

0

II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

0

0

23779

17713

0

0

23779

17713

Положителен резултат от инвестиране на средствата

1. Приходи от дивиденти

– преоценка

Всичко за група І:

III. Общо приходи (I+II)
ІI. Доход
Всичко: (І+ІI)

2

2446

2887

23779

17713

IV. Отрицателен резултат
Всичко: (III+IV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци
а

постъп плащаления
ния
1

2

Предходен период

нетен
поток

постъп плаща- нетен
ления
ния
поток

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

14225

90

14135

9679

32

9647

0

0

0

0

0

0

3. Пари ч н и по т оц и о т/к ъм д ру г и пенсионни
фондове

11339

5162

6177

15327

2595

12732

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

1

1374

-1373

0

946

-946

4.1. Такси

0

1372

-1372

0

946

-946

4.2. Резерв за гарантиране на минима лната
доходност

0

0

0

0

0

0

4.3. Пенсионен резерв

0

0

0

0

0

0

4.4. Други

1

2

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1246

31

1215

1027

71

956

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Текущ период
Наименование на паричните потоци

постъп плащаления
ния

а

1

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

Предходен период

нетен
поток

2

постъп плаща- нетен
ления
ния
поток

3

4

5

6

5725

24017

-18292

4574

23915

-19341

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

0

0

0

0

0

0

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти

0

0

0

0

0

0

10. Други парични потоци

1

208

-207

0

0

0

Б. Изменение на паричните средства през периода

1655

3048

В. Парични средства в началото на периода

5709

2661

Г. Парични средства в края на периода

7364

5709

Съставител:
К. Стоилкова

Ръководител:
Л. Векова

53в. – Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
СПРАВКА
за стойността на нетните активи към 31.12.2015 г.
№ по
ред

Показатели

Стойност
(хил. лв.)

1.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

644

1.1.

Индивидуални партиди

644

1.2.

Неперсонифицирана партида

2.

Увеличение на стойността на нетните активи от:

315

2.1.

Постъпления от осигурителни вноски

170

2.2.

Прехвърлени средства от други доброволни пенсионни фондове

134

2.3.

Положителен доход от инвестиране на средствата от пенсионния фонд

2.4.

Други увеличения

3.

Намаление на стойността на нетните активи от:

3.1.

Пенсии

0

3.2.

Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили
право на пенсия

0

3.3.

Изтеглени средства от осигурени лица

34

3.4.

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили
наследствена пенсия

35

3.5.

Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия

0

3.6.

Средства на осигурени лица, прехвърлени в други доброволни фондове

3.7.

Средства за превеждане на държавния бюджет

0

3.8.

Прехвърлени средства към пенсионния резерв

0

3.9.

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

3.10.

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:

5

0

11
0
135

60

3.10.1. Удръжки от осигурителните вноски

4

3.10.2. Инвестиционна такса

1

С Т Р.
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БРОЙ 52
Стойност
(хил. лв.)

Показатели

3.10.3. Встъпителна такса

0

3.10.4. Други такси

0

3.11.

Други намаления

1

4.

Стойност на нетните активи в края на периода (р.1 + р.2 - р.3), в т.ч.:

824

4.1.

Индивидуални партиди

824

4.2.

Неперсонифицирана партида

0

ОТЧЕТ
за доходите за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)
Сума (хил. лв.)
текуща предходна Наименование на приходите текуща предходна
година
година
година
година

а

1

2

а

І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви

1

0

0

457

311

2. Приходи от лихви

457

311

3. При ходи от операции с
ценни книжа, в т.ч.:

– комисиони на инвестиционни посредници

0

0

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

0

0

4. Разходи по инвестиционни
имоти

0

2. Разходи по операции с ценни
книжа, в т.ч.:
– от преоценка

5. Други разходи

5

11

7

450

319

450

319

4. При ходи от операции с
чуждестранна валута

0

0

0

5. Приходи от инвестиционни
имоти

0

0

6. Други приходи

0

0
311

ІI. Доход

11

33

1. За осигурени лица

10

30

2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

1. Приходи от дивиденти

6

457

Всичко за група І:

2

І. Приходи от инвестиции

1

3

468

344

– от преоценка

Всичко за група І:
ІI. Отрицателен резултат
Всичко: (І+ІІ)

1

13

468

344

0

0

468

344

БАЛАНС
към 31.12.2015 г.
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а

текуща предходна
година
година
1

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

2

а

Актив

Пасив

А. Инвестиции

А. Нетекущи задължения

текуща предходна
година
година
1

2

І. Финансови активи, отчитани по
справедлива стойност, издадени в
Р. България

558

385

1. Нетекущи задължения
към осигурените лица

824

644

1. Дялови ценни книжа

231

227

2. Нетекущи задължения
към пенсионери

0

0

а. Акции и права

214

165

Общо за раздел А

824

644

БРОЙ 52
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а
б. Акции и дялове на КИС

текуща предходна
година
година
1

2

а

17

62

2. Дългови ценни книжа

327

158

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

327

158

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІI. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива
стойност

135

61

1. Дялови ценни книжа

135

61

0

0

а. Акции
б. Акции и дялове на КИС

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

135

61

2. Дългови ценни книжа

0

0

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави членки,
централните им банки, държави,
посочени в наредба на КФН, от
ЕЦБ и/или ЕИБ

0

0

б. Корпоративни облигации

0

0

в. Ипотечни облигации

0

0

г. Общински облигации

0

0

3. Хеджиращи инструменти

0

0

ІІІ. Банкови депозити

95

93

1. Банкови депозити в Р. България

текуща предходна
година
година
1

2

95

93

2. Банкови депозити извън
Р. България

0

0

1. Краткосрочни задължения към осигурени лица

0

0

ІV. Инвестиционни имоти

0

0

2. Краткосрочни задължения към пенсионери

0

0

1. Инвестиционни имоти в
Р. България

0

0

3. Краткосрочни задължения към ПОД

1

2

2. Инвестиционни имоти извън
Р. България

0

0

4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч.:

0

0

788

539

– За д ъ л жен и я к ъм контрагенти от Р. България,
свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Задължения към чужде
странни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

Общо за раздел А

Б. Парични средства
1. Парични средства на каса

Б. Текущи задължения

0

0

– Задължения по репо сделки

0

0

2. Парични средства по разплащателни сметки

37

107

5. Други текущи задължения

0

0

Общо за раздел Б

37

107

Общо за раздел Б

1

2

С Т Р.
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Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
а

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии

текуща предходна
година
година
1

2

текуща предходна
година
година

а

1

2

В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:

0

0

– Вземания от контрагенти от
Р. България, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания от чуждестранни
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

0

0

– Вземания по репо сделки

0

0

2. Вземания от ПОД, в т.ч.:

0

0

– от пенсионен резерв

0

0

3. Други краткосрочни вземания

0

0

Общо за раздел В

0

0

825

646

0

0

Сума на актива: (А+Б+В)
Г. Условни активи

Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

825

646

0

0

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод към 31.12.2015 г.
Текущ период
Наименование на паричните потоци

постъп
ления

плащания

а

1

2

Предходен период

нетен постъп плаща- нетен
поток ления
ния
поток
3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна
дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

170

70

100

189

60

129

0

0

0

0

0

0

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

134

60

74

235

0

235

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

3

9

-6

3

11

-8

4.1. Такси

2

8

-6

2

10

-8

4.3. Пенсионен резерв

0

0

0

0

0

0

4.4. Други

1

1

0

1

1

0

5. Парични потоци от дивиденти

0

0

0

0

0

0

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

6. Парични потоци от лихви

8

0

8

5

1

4

102

348

-246

42

337

-295

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

0

0

0

0

0

0

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни
имоти

0

0

0

0

0

0

10. Други парични потоци

0

0

0

0

1

-1

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

-70

В. Парични средства в началото на периода

107

43

37

107

Г. Парични средства в края на периода
Съставител:
К. Стоилкова
5267

64

Ръководител:
Л. Векова
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1. – Съветът на учредителите на Фондация
„Младежки театър“, София, на основание чл. 11,
ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 12, ал. 2 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на 22.08.2016 г. в 10 ч. на адреса на фондацията в
София, бул. Княз Дондуков 8, при следния дневен
ред: 1. утвърждаване на доклада на директора на
фондацията за 2015 г.; 2. освобождаване на членове
на УС; 3. други текущи.
5354
15. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители, София, на основание чл. 52, ал. 1 от
Закона за частните съдебни изпълнители свиква
извънредно общо събрание на 17.09.2016 г. в 10 ч.
в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение относно
размера на задължителната годишна вноска на
ЧСИ; 2. приемане на изменения и допълнения на
устава на КЧСИ; 3. актуализация на бюджета на
Камарата на ЧСИ за 2016 г. При липса на кворум
на основание чл. 49, ал. 1 ЗЧСИ събранието ще
се проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5409
68. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално Бюро на Българските
Автомобилни Застрахователи“ („НББАЗ“) – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 31, ал. 1 от устава на НББАЗ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на НББАЗ
на 30.08.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Калоян 6, ет. 3,
хотел „Рила“ – зала „Адакта“, със следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2015 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на НББАЗ за 2015 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2015 г.; 4. приемане основни
насоки, годишна програма за дейността и годишен бюджет на НББАЗ; 5. избор на регистриран
одитор на НББАЗ за 2016 г.; 6. промени в устава
на НББАЗ във връзка с привеждане в съответствие с новия Кодекс за застраховането; 7. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, ще бъдат на разположение на
членовете на НББАЗ на адреса на НББАЗ в София,
ул. Граф Игнатиев 2, всеки работен ден 14 дни
преди датата, на която е свикано общото събрание.
При поискване материалите ще се предоставят
на членовете, като за целта представителите на
членовете представят документ за самоличност, а
техните пълномощници представят писмено пълномощно. Поканват се всички членове на НББАЗ
да участват в общото събрание. Всеки член на
НББАЗ има право да упълномощи писмено лице,
което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва
от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание. Представляващите, когато
са законни представители на членовете, трябва да
представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
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събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзва с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч, на същото място и при същия дневен ред.
5436
1. – Управителният съвет на сдружение „Чисто
Черно море“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
си на 2.09.2016 г. в 11 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението в София, район
„Сердика“, бул. Сливница 141 – 143, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
седалището и адреса на управление на сдружението в гр. Царево, област Бургас, ул. Хан Аспарух
38; 2. утвърждаване на устав на сдружението,
отразяващ приетите решения. Право на глас в
общото събрание могат да упражнят всички лица,
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на явилите се членове.
5355
4. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на Училищното настоятелство на 86 ОУ
„Св. Климент Охридски“, София, кв. Владая, на
8.09.2016 г. в 18 ч. в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, София, кв. Владая, при дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. разни.
5331
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Промени България“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 20.09.2016 г. в
18 ч. в сградата, в която се намира седалището и
адресът на управление на сдружението, а именно:
София, кв. Редута, ул. Велчо Атанасов 9, ет. 2, ап.
13, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на сдружението; 2. прекратяване на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Промени България“; 3. обявяване на сдружението в ликвидация и определяне
на срок на производството по ликвидация; 4. избор
на ликвидатор; 5. разни. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на
членовете на сдружението в седалището на дружеството – София, кв. Редута, ул. Велчо Атанасов
9, ет. 2, ап. 13.
5410
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.09.2016 г. в 14 ч. в заседателната
зала, в сградата на „Евротранспроект“ – ООД, с
адрес: гр. София, ул. Цар Самуил 108, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за изтеклия изборен период; 2. приемане на годишния финансов отчет за изтеклия изборен период;
3. приемане на проектобюджет на БАКФЖС за
2016 – 2017 г. ; 4. промени в устава на БАКФЖС; 5.
промени в състава на членовете на сдружението;
6. освобождаване на управителния съвет от отго-
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ворност; 7. избор на нов състав на управителния
съвет на БАКФЖС; 8. избор на председател на
УС на БАКФЖС; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5286
4. – Управителнит съвет на СНЦ Спортен
клуб по хандбал „Енергетик“, гр. Гълъбово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 31.08.2016 г.
в 18 ч. общо събрание на сдружението в Спортна
зала „Енергетик“, гр. Гълъбово, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на членове на управителния съвет;
3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в
устава на сдружението; 5. разни. Всички членове
на сдружението са поканени да присъстват лично
или да упълномощят свой представител за участие
в събранието и за вземане на решения.
5356
1. – Управителният съвет на сдружение „Югозападен център за аграрна информация и консултация – Кочериново 2004“, гр. Кочериново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.08.2016 г. в 10,30 ч. в гр. Кочериново, ул. Никола Вапцаров 76, в административната сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение „Югозападен център за аграрна
информация и консултация Кочериново 2004“
за 2013 и 2014 г.; 2. промяна наименованието на
сдружението; 3. промяна адреса на управление;
4. изменение и допълване предмета на дейност
и целите на сдружението; 5. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нов
управителен съвет; 6. приемане на нов устав на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5323
12. – Управителният съвет на „Общински ФК
Левски 2007“ – гр. Левски, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.09.2016 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Община Левски, гр. Левски, бул. България 58, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на сдружението през 2011 – 2015 г.;
проект за решение: общото събрание приема
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 – 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2011 – 2015 г.; проект за решение:
общото събрание приема отчета на контролния
съвет за 2011 – 2015 г.; 3. промени в управителния съвет; проект за решение: общото събрание
приема предложените промени в управителния
съвет на сдружението; 4. промени в контролния
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съвет; проект за решение: общото събрание приема предложените промени в контролния съвет на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
5437
1. – Управителният съвет на „Аматьорски
волейболен клуб – топ волей“, гр. Пещера, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 28.08.2016 г. в 18 ч. в Пещера, ул. Иван
Раков 8, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на управителния съвет на клуба за 2015 г.
и освобождаването му от отговорност; 2. промяна
в името на клуба, като от него отпадне аматьорски и същото да стане „Волейболен клуб – топ
волей“ – гр. Пещера; 3. промени в устава на клуба,
свързани с името на клуба, начина на свикване на
общото събрание – чл. 25 от устава, като отпадне
свикването чрез покана, обнародвана в „Държавен
вестник“, и други промени.
5299
6. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация „Българско Черноморие“
(НАБЧ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружение „Национална асоциация
„Българско Черноморие“ на 27.08.2016 г. в 11 ч. в
Поморие, кв. Свобода, бл. 15, вх. А, партер, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклади и
отчети за дейността на сдружение „НАБЧ“; проект за решение – ОС приема доклади и отчети за
дейността на сдружение „НАБЧ“; 2. приемане на
бюджет на сдружение „НАБЧ“ за 2016 г.; проект за
решение – ОС приема доклад и отчет за дейността
на сдружение „НАБЧ“ за 2016 г.; 3. обсъждане и
приемане на изменения в устава на сдружение
„НАБЧ“; проект за решение – ОС приема изменения на устава на сдружение „НАБЧ“; 4. обсъждане
на решение за прием, изключване или освобождаване членове на сдружение „НАБЧ“; проект за
решение – ОС приема, изключва или освобождава
членове на сдружение „НАБЧ“; 5. избор на нов
управителен съвет на сдружение „НАБЧ“; проект
за решение – ОС избира нов управителен съвет
на сдружение „НАБЧ“; 6. други. Канят се всички
членове на сдружение „НАБЧ“ да присъстват на
събранието, като се регистрират от 10,30 ч. до 11 ч.
в деня на събранието. Членовете на сдружението
се легитимират с представяне на документ за
самоличност. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление всеки работен ден между 9
и 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 38, ал. 1 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5357
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