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Народно събрание

	Закон за	 ратифициране	 на	 Споразу
мението	 за	 предоставяне	 на	 консул
тантски	 услуги	 между	 администра
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публика	България	и	Международната
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	Закон за	 ратифициране	 на	 Споразу
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и	 Върховното	 Главно	 Командване	 на	
Обединените	Въоръжени	Сили	в	Евро
па	и	Щаба	на	Върховния	съюзен	глав
нокомандващ	по	трансформацията	за
допълнение	към	Парижкия	протокол	 3
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нието	между	правителството	на	Репу
блика	България	и	правителството	на	
Република	Куба	за	взаимно	безвъзмезд
но	предоставяне	 за	ползване	на	имо
ти	за	нуждите	на	дипломатическите
представителства	на	двете	страни	 3
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двете	страни	 4

	Закон за	 ратифициране	 на	 Техниче
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Департамента	по	националната	 от
брана	 на	 Канада,	 Министерството	
на	 отбраната	 на	 Кралство	 Дания,	
министъра	 на	 отбраната	 на	 Френс
ката	република,	Федералното	минис
терство	 на	 отбраната	 на	 Федерал
на	 република	 Германия,	 Министер
ството	 на	 отбраната	 на	 Унгария,	
Министерството	 на	 отбраната	 на	
Италианската	република,	Министер
ството	 на	 отбраната	 на	 Републи
ка	 Латвия,	 Министерството	 на	 от

браната	 на	 Кралство	 Нидерландия,	
Министерството	 на	 отбраната	 на	
Кралство	 Норвегия,	 Министерство
то	 на	 отбраната	 на	 Република	 Сло
вения,	 министъра	 на	 отбраната	 на	
Кралство	 Испания,	 Правителството	
на	Кралство	Швеция,	Министерство
то	на	националната	 отбрана	на	Ре
публика	Турция,	Министерството	на	
отбраната	на	Обединеното	кралство	
Великобритания	 и	 Северна	 Ирландия	
относно	 Центъра	 за	 координация	 на
придвижването	„Европа“	 4

	Решение за	 приемане	 на	 процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред
лагане	 на	 кандидати	 за	 управител	
на	Националния	осигурителен	инсти
тут,	представяне	и	публично	оповес
тяване	 на	 документите	 и	 изслушва
нето	 на	 кандидатите	 в	 Комисията	
по	труда,	социалната	и	демографска
та	 политика,	 както	 и	 процедурата
за	избор	от	Народното	събрание	 5

Министерски съвет

	Постановление № 144 от	 19	 юли	
2017	г.	за	приемане	на	Наредба	за	усло
вията	и	реда	за	сключване,	изпълнение	
и	прекратяване	на	споразумението	за	
интеграция	на	чужденците	с	предос
тавено	 убежище	 или	 международна
закрила	 8

	Постановление № 145 от	 19	 юли	
2017	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Правилника	за	прилагане	на	Закона	за	
резерва	 на	 въоръжените	 сили	 на	 Ре
публика	България,	приет	с	Постанов
ление	№	145	 на	Министерския	 съвет
от	2012	г.	 13

	Постановление № 146	 от	 21	 юли	
2017	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	за	2017	г.	по	бюджета	на	Дър
жавен	фонд	„Земеделие“	за	финансира
не	на	разходи	за	данък	върху	добаве
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ната	стойност	по	одобрени	за	подпо
магане	проекти	на	общини	по	Програ
мата	за	развитие	на	селските	райони
през	2007	–	2013	г.	и	2014	–	2020	г.	 18

	Постановление № 147	 от	 21	 юли	
2017	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер
ството	на	икономиката	за	2017	г.	 18

	Постановление № 148	 от	 24	 юли	
2017	г.	 за	 приемане	 на	 Устройствен	
правилник	 на	 Министерството	 на
здравеопазването	 19

	Решение № 391 от	 17	юли	 2017	г.	 за	
приемане	на	Списък	на	иновативните
училища	 40

Министерство 
на вътрешните работи

	Наредба № 8121з-919	от	13	юли	2017	г.	
за	размера	на	основните	месечни	въз
награждения	 	 на	 държавните	 служи
тели	по	чл.	142,	ал.	1,	т.	1	и	ал.	3	от	
Закона	 за	 Министерството	 на	 вът
решните	 работи	 и	 размера	 на	 на
чалните	и	максималните	заплати	за	
длъжност	 на	 лицата,	 работещи	 по
трудово	правоотношение	 46

	Наредба № 8121з-920	от	13	юли	2017	г.	
за	условията	и	реда	за	изплащане	на	
обезщетенията	по	глава	единадесета	
от	Закона	за	Министерството	на	вът
решните	работи	 62

Министерство 
на транспорта, 

информационните 
технологии и съобщенията

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№ 48	от	2001 г.	за	железо
пътен	 превоз	 на	 специфични	товари,	
на	товари	без	опаковка	и	на	товари,
изиск	ващи	особена	опаковка	 72

Комисия 
за финансов надзор

	Наредба № 55 	 от	 11	юли	 2017	г.	 за	
определяне	 на	 регулираните	 пазари	
от	трети	държави,	които	са	еквива
лентни	 на	 регулираните	 пазари	 или	
многостранни	 системи	 за	 търговия	
в	 държава	–	членка	 на	 Европейския	
съюз,	 или	 в	 друга	 държава	–	страна	
по	 Споразумението	 за	 Европейското
икономическо	пространство	 76
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главнокомандващ по трансформацията за 
допълнение към Парижкия протокол, приет 
от 44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г.

Издаден в София на 17 юли 2017 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между 
Република България и Върховното Главно 
Командване на Обединените Въоръжени 
Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен 
главнокомандващ по трансформацията за 

допълнение към Парижкия протокол

Член единствен. Ратифицира Споразумени-
ето между Република България и Върховното 
Главно Командване на Обединените Въоръ-
жени Сили в Европа и Щаба на Върховния 
съюзен главнокомандващ по трансформацията 
за допълнение към Парижкия протокол, под-
писано на 26 април 2017 г. 

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Министърът на вът-

решните работи, заместник министър-пред-
седателят по обществения ред и сигурността 
и министър на отбраната, заместник минис-
тър-председателят по правосъдната реформа 
и министър на външните работи и минис-
търът на финансите в рамките на своята 
компетентност да приемат или да предложат 
на компетентните органи приемането на съ-
ответните нормативни актове, с които да се 
обезпечи изпълнението на разпоредбите на 
Споразумението между Република България 
и Върховното Главно Командване на Обеди-
нените Въоръжени Сили в Европа и Щаба 
на Върховния съюзен главнокомандващ по 
трансформацията за допълнение към Париж-
кия протокол.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 13 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

5151

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Споразумението 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за ратифициране на Споразумението за 
предоставяне на консултантски услуги между 
администрацията на Министерския съвет на 
Република България и Международната банка 
за възстановяване и развитие, приет от 44-то 
Народно събрание на 12 юли 2017 г.

Издаден в София на 17 юли 2017 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за пре-
доставяне на консултантски услуги между 
администрацията на Министерския съвет 
на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Споразумени-
ето за предоставяне на консултантски услуги 
между администрацията на Министерския съ-
вет на Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие (Проект 
№ P156952), подписано на 2 май 2017 г. 

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 12 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

5123

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Споразумението 
между Република България и Върховното Глав-
но Командване на Обединените Въоръжени 
Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен 
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между правителството на Република България 
и правителството на Република Куба за вза-
имно безвъзмездно предоставяне за ползване 
на имоти за нуждите на дипломатическите 
представителства на двете страни, приет от 
44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г.

Издаден в София на 17 юли 2017 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между 
правителството на Република България и 
правителството на Република Куба за вза-
имно безвъзмездно предоставяне за ползване 
на имоти за нуждите на дипломатическите 

представителства на двете страни

Член единствен. Ратифицира Споразуме-
нието между правителството на Република 
България и правителството на Република 
Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне 
за ползване на имоти за нуждите на диплома-
тическите представителства на двете страни, 
подписано в София на 19 януари 2017 г. 

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 13 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

5153

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Спогодбата 
между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Социалистическа 
република Виетнам за недвижимите имоти на 
дипломатическите представителства на двете 
страни, приет от 44-то Народно събрание на 
13 юли 2017 г.

Издаден в София на 17 юли 2017 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между пра-
вителството на Република България и пра-
вителството на Социалистическа република 
Виетнам за недвижимите имоти на диплома-
тическите представителства на двете страни

Член единствен. Ратифицира Спогодбата 
между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Социалистическа 
република Виетнам за недвижимите имоти на 
дипломатическите представителства на двете 
страни, подписана на 22 септември 2016 г. в 
Ню Йорк. 

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 13 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

5154

УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Техническото 
споразумение между министъра на отбраната 
на Кралство Белгия, Департамента по нацио-
налната отбрана на Канада, Министерството 
на отбраната на Кралство Дания, министъра 
на отбраната на Френската република, Феде-
ралното министерство на отбраната на Феде-
рална република Германия, Министерството 
на отбраната на Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската република, 
Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия, Министер-
ството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испа-
ния, Правителството на Кралство Швеция, 
Министерството на националната отбрана 
на Република Турция, Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия относно 
Центъра за координация на придвижването 
„Европа“, приет от 44-то Народно събрание 
на 13 юли 2017 г.

Издаден в София на 17 юли 2017 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева
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ЗАКОН
за ратифициране на Техническото споразу-
мение между министъра на отбраната на 
Кралство Белгия, Департамента по нацио-
налната отбрана на Канада, Министерството 
на отбраната на Кралство Дания, министъра 
на отбраната на Френската република, Феде-
ралното министерство на отбраната на Феде-
рална република Германия, Министерството 
на отбраната на Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската република, 
Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия, Министер-
ството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испа-
ния, Правителството на Кралство Швеция, 
Министерството на националната отбрана 
на Република Турция, Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия относно 
Центъра за координация на придвижването 

„Европа“

Член единствен. Ратифицира Техническото 
споразумение между министъра на отбраната 
на Кралство Белгия, Департамента по нацио-
налната отбрана на Канада, Министерството 
на отбраната на Кралство Дания, министъра 
на отбраната на Френската република, Феде-
ралното министерство на отбраната на Феде-
рална република Германия, Министерството 
на отбраната на Унгария, Министерството 
на отбраната на Италианската република, 
Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на отбраната на 
Кралство Нидерландия, Министерството на 
отбраната на Кралство Норвегия, Министер-
ството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испа-
ния, Правителството на Кралство Швеция, 
Министерството на националната отбрана 
на Република Турция, Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия относно 
Центъра за координация на придвижването 
„Европа“, към което българската страна се 
присъедини с Нота за участие, подписана на 
14 ноември 2016 г. 

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 13 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

5152

РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за ус-
ловията и реда за предлагане на кандидати 
за управител на Националния осигурителен 
институт, представяне и публично оповес-
тяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по труда, соци-
алната и демографската политика, както и 
процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване и чл. 93, ал. 7 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема процедурни правила за условията 

и реда за предлагане на кандидати за управи-
тел на Националния осигурителен институт, 
представяне и публично оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по труда, социалната и демо-
графската политика, както и процедурата за 
избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за управител 
на Националния осигурителен институт и 
представяне на документите им.

1. Предложения за управител на Национал-
ния осигурителен институт се правят от народ-
ни представители или от парламентарни групи. 
Българските неправителствени организации 
може да правят предложения за управител 
на Националния осигурителен институт до 
народните представители и парламентарните 
групи. Когато народен представител или пар-
ламентарна група направи предложение въз 
основа на предложение на неправителствена 
организация, това се отбелязва в него.

Предложенията се внасят в писмена фор-
ма до Комисията по труда, социалната и 
демографската политика чрез председателя 
на Народното събрание в 14-дневен срок от 
приемането на процедурни правила от На-
родното събрание.

2. Предложенията за управител на Нацио-
налния осигурителен институт се придружават 
с писмени мотиви, които аргументират висо-
ките професионални и нравствени качества 
на съответния кандидат. Към предложението 
се прилагат следните документи:

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

б) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, 
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия по образец – приложение № 2 
към решението;
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в) подробна автобиография;
г) диплома за завършено висше образование;
д) свидетелство за съдимост;
е) декларация от кандидата, че за него не 

са налице обстоятелствата по чл. 39, т. 1, т. 2, 
т. 4 и т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, 
по образец – приложение № 3 към решението.

II. Публично оповестяване на документите.
1. Внесеното предложение заедно с прило-

жените към него документи се публикува на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание незабавно, 
но не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложението и 
документите се извършва в съответствие със 
Закона за защита на личните данни.

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

4. Средствата за масово осведомяване могат 
да изпращат в Комисията по труда, социал-
ната и демографската политика въпроси към 
кандидатите, които да им бъдат поставени.

5. Анонимни становища и сигнали не се 
разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат 
по пощата на адрес: София, пл. Княз Алексан-
дър I № 1, Комисия по труда, социалната и де-
мографската политика, или по електронен път 
на e-mail: ktsdp@parliament.bg. Становищата и 
въпросите се публикуват на специализирания 
тематичен сайт на интернет страницата на 
Народното събрание при спазване на Закона 
за защита на личните данни и на Закона за 
защита на класифицираната информация.

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

Кандидатите се проверяват за принадлеж-
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служ-
би на Българската народна армия. Искането 
за извършване на предварителна проверка 
по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и 
разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателни-
те служби на Българската народна армия се 
прави от председателя на Комисията по труда, 
социалната и демографската политика.

Резултатите от проверката се публикуват на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

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

дати, Комисията по труда, социалната и демо-
графската политика проверява представените 
документи и дали кандидатите отговарят на 
съответните изисквания за заемане на длъж-
ността, за която са предложени.

2. Изслушването се провежда в открито 
заседание на Комисията по труда, социалната 
и демографската политика, което се излъчва 
в реално време в интернет чрез интернет 
страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вноси-
телите на предложенията по азбучен ред на 
собствените имена на кандидатите за упра-
вител – до две минути на кандидат. Пред-
ставянето включва и данни за специфичната 
подготовка, мотивацията, публичната репу-
тация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Кандидатите за управител представят 
тяхната концепция за дейността на Нацио-
налния осигурителен институт – до 15 минути 
на кандидат.

5. Комисията по труда, социалната и демо-
графската политика провежда разисквания по 
направените предложения. Народните пред-
ставители поставят поотделно своите въпроси 
към кандидатите за управител по азбучен ред 
на собствените имена на кандидатите – до две 
минути на народен представител за канди-
дат. След изчерпване на зададените въпроси 
към съответния кандидат от всички народни 
представители кандидатът отговаря – до 10 
минути.

6. Председателят на Комисията по труда, 
социалната и демографската политика задава 
в резюме въпросите на лицата по чл. 93, ал. 4 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание, на които не е полу-
чен отговор.

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

8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, 
ал. 5 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание доклад от 
изслушването, в който са представени канди-
датите. Ако са изслушани няколко кандидата 
за дадена длъжност, Комисията по труда, 
социалната и демографската политика изгот-
вя доклад от изслушването на кандидатите, 
към който се прилага списък на кандидати-
те, участвали в изслушването, подреден по 
азбучен ред на собствените им имена, и го 
внася в Народното събрание. Към доклада 
се прилагат проекти и решения за избор на 
всеки кандидат за управител на Националния 
осигурителен институт.



БРОЙ 60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

9. Отказът на кандидат от участие в изслуш-
ването не спира процедурата. Процедурата 
не спира и когато няма предложен кандидат 
за длъжността.

V. Избор на управител на Националния оси-
гурителен институт от Народното събрание.

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

2. Народното събрание изслушва доклада 
на Комисията по труда, социалната и демо-
графската политика.

3. Вносителите на предложения представят 
кандидатите за управител – до две минути за 
всеки кандидат.

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

5. Народното събрание избира управителя 
на Националния осигурителен институт.

6. Гласуването е явно чрез компютризира-
ната система за гласуване. Ако има няколко 
кандидати за длъжността, гласуването се 
извършва по азбучен ред на собствените 
имена на кандидатите, освен ако Народното 
събрание реши друго.

7. За избран се смята кандидатът, получил 
повече от половината от гласовете на присъст-
ващите народни представители. Ако няколко 
кандидати за длъжността са получили повече 
от половината от гласовете на присъстващите 
народни представители, избран е кандидатът, 
получил най-много гласове „за“.

8. Когато никой от кандидатите за длъж-
ността не получи необходимите гласове, се 
провежда повторно гласуване, в което участ-
ват двамата кандидати, получили най-много 
гласове „за“.

9. Ако и при повторното гласуване никой 
от кандидатите за длъжността не получи 
необходимите гласове, Народното събрание 
приема решение за откриване на нова про-
цедура за избор.

10. Когато някой от кандидатите за длъж-
ността се откаже от участие в избора преди 
гласуване на кандидатурата му от Народното 
събрание и той е единствен кандидат, Народ-
ното събрание приема решение за откриване 
на нова процедура за избор за тази длъжност.

11. Ако няма кандидат за длъжността, 
Народното събрание приема решение за от-
криване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 20 юли 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Димитър Главчев

Приложение № 1 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………….......

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за 

длъжността ................................................................
............................................…………………………………………

Декларатор: ………………………

Приложение № 2 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………….......

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

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

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

Декларатор: ………………………

Приложение № 3 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………….......

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
не съм лице:
– лишено от правото да заема ръководна, от-

четническа или материалноотговорна длъжност;
– което участва в управителни или контролни 

органи на други осигурителни фондове;
– осъждано за умишлено престъпление;
– което е било член на управителни органи 

на юридически лица, прекратени поради несъс-
тоятелност, ако са останали неудовлетворени 
кредитори;

– което е съпруг или съпруга или се намира 
във фактическо съжителство или се намира в 
родство по права или по съребрена линия или 
по сватовство до четвърта степен с членове на 
надзорния съвет и подуправителя.

Известна ми е наказателната отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ………………………
5469
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2. индикаторите за интеграция;
3. участието на органите на централната 

власт и кметовете на общини в процеса по 
изпълнение на споразумението за интеграция;

4. координацията и контролът по изпълне-
ние на споразумението за интеграция;

5. отговорността при неизпълнение на 
споразумението за интеграция.

Чл. 2. При осъществяване на дейностите 
за интеграция на чужденците с предоставено 
убежище или международна закрила задъл-
жително се отчитат конкретните рискове за 
националната сигурност.

Чл. 3. (1) Споразумението за интеграция 
се сключва между чужденец с предоставено 
убежище или международна закрила в Репуб-
лика България и кмет на община.

(2) Споразумението за интеграция е за 
срок една година.

(3) Срокът на споразумението за интеграция 
може да бъде удължен еднократно за срока 
по ал. 2 по предложение на кмета на общи-
ната и с писменото съгласие на чужденеца 
с предоставено убежище или международна 
закрила в Република България.

(4) В случай че чужденецът е придружен 
от пълнолетни членове на неговото семей-
ство, се сключва едно общо споразумение за 
интеграция.

(5) В случай че чужденецът е придружен от 
ненавършили пълнолетие членове на неговото 
семейство, след сключване на споразумение 
за интеграция се изготвят индивидуални 
интеграционни планове за всяко лице под 
18-годишна възраст.

Чл. 4. (1) Споразумението за интеграция 
включва:

1. страните по споразумението;
2. срока, за който се сключва;
3. информация за:
а) възраст;
б) пол;
в) гражданство;
г) ниво на образование, наличие на професи-

онален опит и професионална квалификация;
д) информация относно ненавършилите 

пълнолетие деца;
е) друга информация относно чужденеца, 

получена при изготвянето на личното му 
досие от Държавната агенция за бежанците 
при Министерския съвет;

4. конкретни дейности за интеграция;
5. правата и задълженията на чужденеца 

с предоставено убежище или международна 
закрила в Република България;

6. правата и задълженията на кмета на 
общината;

7. условията и реда за неговото изменение 
и прекратяване.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 
ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда 
за сключване, изпълнение и прекратяване на 
споразумението за интеграция на чужденците 
с предоставено убежище или международна 

закрила

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

Член единствен. Приема Наредба за ус-
ловията и реда за сключване, изпълнение и 
прекратяване на споразумението за интеграция 
на чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила.

Заключителни разпоредби
§ 1. В преходните и заключителните 

разпоредби на Постановление № 167 на Ми-
нистерския съвет от 2016 г. за определяне на 
реда за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ 
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 
2016 г.; изм и доп., бр. 65 от 2016 и бр. 28 от 
2017 г.) се създава нов § 3а:

„§ 3а. (1) Редът по това постановление не 
се прилага за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за дейности за преместване 
и презаселване на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила.

(2) Условията и редът за предоставяне на 
финансиране по фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ за преместване и презаселване 
на чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила се определят с акт на 
Министерския съвет.“

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

НАРЕДБА
за условията и реда за сключване, изпъл-
нение и прекратяване на споразумението за 
интеграция на чужденците с предоставено 

убежище или международна закрила

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за сключване, из-

пълнение и прекратяване на споразумението 
за интеграция на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила в Репуб-
лика България;
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(2) Неразделна част от споразумението за 
интеграция е индивидуалният интеграционен 
план, който се изготвя от кмета на приема-
щата чужденеца община.

(3) В индивидуалния интеграционен план се 
включват конкретни мерки за интеграция и се 
отбелязват резултатите от тях в съответните 
области (образование, социално подпомагане, 
медицинско обслужване и здравно осигурява-
не, достъп до пазара на труда и др.).

(4) Държавната агенция за бежанците при 
Министерския съвет предоставя на кмета на 
приемащата чужденеца община предвари-
телна информация относно възрастта, пола, 
семейното положение, гражданството, нивото 
на образование, наличието на професионален 
опит и професионална квалификация, уме-
нията, както и друга налична информация 
за чужденеца.

Г л а в а  в т о р а

КРИТЕРИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЧУЖ-
ДЕНЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНО УБЕЖИЩЕ 

ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

Чл. 5. Индикаторите за оценка на ефектив-
ността на процеса на интеграция на лицата 
с предоставено убежище или международна 
закрила в Република България включват 
достъп до:

1. образование;
2. заетост;
3. обучение;
4. жилищно настаняване; 
5. здравеопазване; 
6. социално подпомагане и социални услуги.
Чл. 6. Достъпът до образование включва:
1. обучение на децата с предоставена меж-

дународна закрила в предучилищно, основно 
и средно образование;

2. осигуряване на равен достъп до образо-
вание за чужденците с предоставено убежище 
или международна закрила.

Чл. 7. Достъпът до заетост включва:
1. информиране и консултиране за свободни 

работни места;
2. съдействие за осигуряване на заетост при 

работодател или за самостоятелна заетост;
3. прилагане на механизми за включване 

на интеграцията на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила в поли-
тиките по заетостта, включително за навър-
шилите 16-годишна възраст, при условия и по 
ред, предвидени в трудовото законодателство, 
с оглед на тяхната специална закрила.

Чл. 8. Достъпът до обучение включва:
1. осигуряване на професионално обучение;
2. прилагане на механизми за включване 

на интеграцията на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила в поли-
тиките по учене през целия живот.

Чл. 9. Достъпът до жилищно настаняване 
включва:

1. осигуряване на услуги по консултиране за 
достъп до жилищно настаняване за чужденци 
с предоставено убежище или международна 
закрила;

2. прилагане на механизми за включване 
на интеграцията на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила в поли-
тиките по жилищно настаняване, социално 
включване и регионално развитие.

Чл. 10. Достъпът до здравеопазване включва 
осигуряване на здравни услуги на чужденци 
с предоставено убежище или международна 
закрила.

Чл. 11. Достъпът до социално подпомагане 
и социални услуги включва:

1. предоставяне на месечни социални по-
мощи по Закона за социално подпомагане;

2. предоставяне на еднократни социални 
помощи за задоволяване на инцидентно въз-
никнали здравни, образователни, комунално-
битови и други жизненоважни потребности;

3. предоставяне на еднократна целева со-
циална помощ за издаване на лична карта;

4. ползване на социална услуга „Център за 
временно настаняване“ в рамките на 3 месеца 
за календарна година;

5. предоставяне на целева помощ за отоп-
ление;

6. предоставяне на социални услуги; 
7. осигуряване заплащането на оказаната 

болнична медицинска помощ за диагностика 
и лечение в лечебните заведения на лицата, 
които нямат доход и/или лично имущество, 
което да им осигурява лично участие в здрав-
ноосигурителния процес;

8. включване в програми и мерки за за-
крила на децата.

Чл. 12. (1) За оценка на изпълнението на 
индикаторите по чл. 6 – 11 компетентните 
институции събират информация за:

1. броя на децата с предоставена между-
народна закрила, записани в детски градини 
и училища;

2. броя на чужденците с предоставено убе-
жище или международна закрила, записани 
във висши училища;

3. броя на заетите чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила;

4. броя на чужденците с предоставено убе-
жище или международна закрила (според вида 
на статута им), които са използвали целеви 
услуги за достъп до жилищно настаняване;

5. броя на чужденците с предоставено 
убежище или международна закрила, на 
които са предоставени социални помощи и 
социални услуги.

(2) Изпълнението на критериите за инте-
грация на чужденеца с предоставено убежище 
или международна закрила се отразява в инди-
видуалния интеграционен план по чл. 4, ал. 2.

(3) Информацията по ал. 1 се събира 
обобщена и разделена по признак:
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1. държава на произход или лице без 
гражданство;

2. пол;
3. възрастова група;
4. вид на получения статут;
5. вид на предоставената услуга/достъп.

Г л а в а  т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗ-
ПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 

ИНТЕГРАЦИЯ

Чл. 13. (1) За сключване на споразумение 
за интеграция кметът на общината подава 
заявление пред Държавната агенция за бе-
жанците при Министерския съвет.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага 
информация за броя чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила, с които 
кметът желае да сключи споразумение за ин-
теграция, както и информация за общината 
и предвидените мерки за интеграция.

(3) Кметът предоставя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ информация за броя 
на сключените споразумения за интеграция, 
както и всички налични данни за чужденците, 
с които са сключени споразуменията.

(4) Държавната агенция за бежанците при 
Министерския съвет води регистър на об-
щините, подали заявления за сключване на 
споразумения за интеграция, и на сключените 
споразумения.

(5) Информацията по ал. 4 се предоставя 
ежемесечно на Националното сдружение на 
общините в Република България.

Чл. 14. Кметът на общината, подал за-
явление за сключване на споразумение за 
интеграция, или определено от него длъж-
ностно лице:

1. организира приемането и оказва съдей-
ствие относно жилищното настаняване на 
чужденеца и членовете на неговото семейство;

2. вписва чужденеца и членовете на него-
вото семейство в регистъра на населението;

3. съдейства на чужденеца за подаване на 
заявление за издаване на български лични 
документи;

4. оказва съдействие при регистрация в 
дирекция „Бюро по труда“;

5. насочва към дирекция „Социално под-
помагане“ при необходимост;

6. организира разработването на индиви-
дуален интеграционен план за дете – член 
на семейството на чужденеца, съвместно с 
дирекция „Социално подпомагане“ и законния 
представител на детето;

7. съдейства за осигуряване на достъп до 
други административни услуги;

8. при вписване на чужденеца и членовете 
на неговото семейство в регистъра на насе-
лението при необходимост ги насочва към 
регионалното управление на образованието;

9. осигурява и контролира обхвата на под-
лежащите на задължително предучилищно 
и училищно образование деца и ученици, в 
това число малолетните и непълнолетните 
чужденци с предоставено убежище или меж-
дународна закрила;

10.  информира за възможностите за избор 
на личен лекар на територията на общината;

11.  уведомява Министерството на вътреш-
ните работи и Държавната агенция за бежан-
ците при Министерския съвет за сключените 
споразумения за интеграция, за предсрочно 
прекратените споразумения и за основанията 
за прекратяването им;

12.  уведомява съответните регионална 
здравна инспекция и здравноосигурителна каса 
за сключените споразумения за интеграция;

13.  предоставя възможност за практикуване 
на спорт и за спортна изява;

14.  контролира изпълнението на споразу-
мението за интеграция.

Чл. 15. Индивидуалният интеграционен 
план по чл. 3, ал. 5 включва информация за:

1. оценката на потребностите на дете-
то – образователни, здравни, физически, 
културни, религиозни, езикови и етнически;

2. възможностите за интеграция в общност-
та въз основа на изследване на мнението и 
желанието на детето.

Чл. 16. Чужденец, който желае да сключи 
споразумение за интеграция, може да подаде 
заявление до Държавната агенция за бежан-
ците при Министерския съвет по време на про-
изводството за предоставяне на международна 
закрила и в 14-дневен срок след връчване на 
решението за предоставяне на убежище или 
международна закрила.

Чл. 17. Със споразумението за интеграция 
чужденецът се задължава:

1. да изпълнява посочените в споразуме-
нието за интеграция задължения;

2. да запише и да осигури посещаването 
на детска градина и държавно или общинско 
училище на деца, които подлежат на задължи-
телно предучилищно и училищно образование;

3. да приеме предложената му подходяща 
работа и/или включване в програми и мерки 
за заетост и обучение на възрастни, както 
и в програми и проекти с интеграционна 
насоченост;

4. да се включи в обучения по български 
език;

5. да ползва предоставеното му жилище с 
грижата на добър стопанин;

6. да полага усилия за интегриране в мест-
ната общност и да зачита нейните традиции 
и обичаи;

7. да спазва законите и правовия ред и да 
не извършва противоправни деяния, които 
нарушават обществения ред.
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Чл. 18. При частично или пълно неизпълне-
ние на дейност от споразумението чужденецът 
може да направи възражение пред областния 
управител.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УЧАСТИЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛ-
НАТА ВЛАСТ

Чл. 19. (1) Процесът по изпълнение на 
сключените споразумения за интеграция се 
координира от заместник министър-председа-
тел, определен от Министерския съвет.

(2) При осъществяване на дейността по 
ал. 1 заместник министър-председателят се 
подпомага от администрацията на Минис-
терския съвет.

Чл. 20. Държавната агенция за бежанците 
при Министерския съвет:

1. съставя Интеграционен профил на чужде-
неца по време на процедурата за предоставяне 
на убежище и на международна закрила;

2. по време на процедурата за предоставя-
не на убежище и на международна закрила 
предоставя информация за възможността за 
сключване на споразумение за интеграция;

3. провежда за общините, подали заявления 
за сключване на споразумение за интеграция, 
информационни кампании сред настанените в 
нейните териториални поделения чужденци, 
на които е предоставено убежище или меж-
дународна закрила;

4. по време на процедурата за предоставяне 
на убежище и на международна закрила пре-
доставя информационни материали, в които 
на разбираем за чужденеца език са обяснени 
произтичащите от сключването на споразу-
мението за интеграция права и задължения;

5. предоставя на кметовете на общините, 
включени в регистъра по чл. 13, ал. 4, инфор-
мация за чужденците, подали заявление за 
сключване на споразумение за интеграция;

6. оказва съдействие за транспортирането 
на чужденеца и на членовете на неговото 
семейство до съответната община.

Чл. 21. Министерството на образованието 
и науката определя условията и реда за прие-
мане и обучение на чужденци, които търсят 
или на които е предоставено убежище или 
международна закрила за:

1. обучение по български език на малолетни 
и непълнолетни лица;

2. посещаване на подготвителни групи за 
задължително предучилищно образование;

3. посещаване на училище от малолетните 
и непълнолетните членове на семейството 
на чужденеца с предоставено убежище или 
международна закрила.

Чл. 22. (1) Министерството на труда и соци-
алната политика чрез Агенцията за социално 
подпомагане при условията за българските 
граждани осигурява достъп до:

1. социални услуги;

2. социални помощи;
3. програми и мерки за закрила на децата.
(2) Министерството на труда и социал-

ната политика чрез Агенцията по заетостта 
осигурява:

1. регистрация като търсещи работа лица 
в дирекции „Бюро по труда“;

2. посредничество по информиране и на-
емане на работа;

3. включване в програми и мерки за обу-
чение и заетост.

Чл. 23. Министерството на здравеопазва-
нето чрез регионалните здравни инспекции 
осигурява на чужденеца, сключил споразуме-
ние за интеграция:

1. предоставянето на информация относно 
реда за провеждане на задължителните иму-
низации и реимунизации съгласно Имуниза-
ционния календар на Република България и 
съставянето на план за приоритетно провежда-
не на съответните за възрастта задължителни 
имунизации и реимунизации при липса на 
данни за проведени такива;

2. провеждането на задължителните иму-
низации и реимунизации по т. 1 до осъщест-
вяването на избор на личен лекар;

3. предоставянето на информация относно 
реда за извършване на профилактични пре-
гледи и изследвания и съставянето на план 
за тяхното извършване;

4. предоставянето на информация относно 
правото му на достъп до здравни дейности по 
национални и регионални здравни програми;

5. предоставянето на информация относно 
здравните изисквания за прием в детско и 
учебно заведение;

6. извършването на противоепидемични 
мерки при необходимост.

Чл. 24. (1) Министерството на вътрешните 
работи осъществява контрол по спазването на 
законността и обществения ред в съответствие 
със законоустановените си правомощия. 

(2) За констатирани административни 
нарушения и престъпления, извършени от 
чужденци с предоставено убежище или между-
народна закрила, органите на Министерството 
на вътрешните работи уведомяват кмета на 
съответната община.

Чл. 25. Министерството на младежта и 
спорта насърчава и подпомага:

1. спортните организации за включване 
на чужденците с предоставено убежище или 
международна закрила в двигателна активност 
и практикуване на спорт с цел поддържане 
и усъвършенстване на двигателните им въз-
можности, здравословен начин на живот и 
интеграция в българското общество;

2. младежките неправителствени органи-
зации и организациите, които работят със и 
за младите хора за реализиране на дейности, 
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насочени към младежи – чужденци с предос-
тавено убежище или международна закрила 
на възраст от 15 до 29 години.

Чл. 26. Държавна агенция „Национална 
сигурност“ идентифицира рискове за нацио-
налната сигурност в процеса на интеграция 
на чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила и осъществява анали-
тична и прогностична дейност в съответствие 
с правомощията си по закон.

Чл. 27. Държавната агенция за закрила 
на детето:

1. предоставя методическа подкрепа на 
органите за закрила на детето, както и наблю-
дава и контролира спазването на правата на 
децата – чужденци с предоставено убежище 
или международна закрила, на територията 
на страната;

2. координира работата по разработването 
на механизъм за взаимодействие между отго-
ворните институции в работата им по случаи 
на непридружени малолетни и непълнолетни 
чужденци, получили международна закрила.

Г л а в а  п е т а

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НЕ-
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СО-
ЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Чл. 28. (1) Международни и неправител-
ствени организации могат да подпомагат 
органите на местната власт и чужденците с 
предоставено убежище или международна за-
крила при прилагането на споразумението за 
интеграция съгласно съответните им мандат 
и възможности, включително чрез:

1. споделяне на насоки, наръчници, ин-
струменти и добри практики в областта на 
интеграцията на чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила;

2. предоставяне на експертни консултации 
на компетентните органи и институции;

3. осигуряване на доброволци, медиатори, 
психолози, преводачи и други експерти за 
оказване на съдействие на чужденците с пре-
доставено убежище или международна закрила 
за облекчаване и насочване към ползването 
на услуги в обществото и за тяхната по-добра 
интеграция;

4. съдействие при организиране на информа-
ционни събития и дейности за популяризиране 
на ползите от интеграцията на чужденците 
с предоставено убежище или международна 
закрила;

5. насърчаване на чужденците с предос-
тавено убежище или международна закрила 
към двигателна активност и практикуване 
на спорт чрез:

а) създаване на условия за практикуване 
на спорт и включване в спортни занимания;

б) създаване на възможност за активен 
спорт, участие и изява;

6. участие в проектни дейности, насочени 
към младежите – чужденци с предоставено 
убежище или международна закрила, като:

а) доброволчески инициативи и обучения 
за придобиване на знания, умения и компе-
тентности за интеграция;

б) предоставяне на услуги в областта на лич-
ностната реализация и мотивация за интеграция, 
насочени към младежи – чужденци на възраст от  
15 до 29 години, чрез съществуващите фи-
нансови механизми – национални програми 
за младежта.

(2) Международните и неправителствените 
организации могат да влизат в партньорство с 
органите на централната и местната власт за 
прилагането на споразумението за интеграция.

Чл. 29. (1) Организациите на работодателите 
и на работниците и служителите, признати 
за представителни на национално равнище, 
както и Националната занаятчийска камара 
могат да подпомагат органите на местното 
самоуправление и чужденците с предоставе-
но убежище или международна закрила при 
прилагането на споразумението за интеграция.

(2) Национално представителните орга-
низации на работодателите и Националната 
занаятчийска камара могат да влизат в парт-
ньорство с органите на местната власт за 
прилагането на споразумението за интеграция.

Г л а в а  ш е с т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. (1) Споразумението за интеграция 
се прекратява:

1. при смърт на чужденеца;
2. по взаимно съгласие между кмета на 

общината и чужденеца;
3. когато чужденецът е осъден с влязла в 

сила присъда, с която е наложено наказание 
лишаване от свобода;

4. при отнемане или прекратяване на пре-
доставената международна закрила с влязло 
в сила решение;

5. при настъпване на обстоятелства, които 
водят до невъзможност за изпълнението на 
заложените в споразумението дейности.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 спо-
разумението продължава да се изпълнява по 
отношение на членовете на семейството на 
чужденеца по чл. 3, ал. 4.

Чл. 31. (1) Споразумението за интеграция 
може да бъде прекратено едностранно от 
кмета на общината при:

1. неизпълнение на задълженията на чуж-
денеца по чл. 17;

2. грубо нарушаване на обществения ред, 
извършване на непристойни действия, изра-
зяващи явно неуважение към обществото, 
констатирани от органите на Министерството 
на вътрешните работи;
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3. трайно напускане от страна на чужде-
неца на територията на общината, с която е 
сключил споразумение за интеграция. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 кметът 
на общината уведомява Министерството на 
вътрешните работи и Държавната агенция 
за бежанците при Министерския съвет в 
7-дневен срок. 

Чл. 32. При промяна на адресната си 
регистрация по настоящ адрес чужденецът 
има право еднократно по своя инициатива да 
сключи ново споразумение с друга община 
за срок не по-дълъг от оставащото време за 
изпълнение на първото споразумение.

Г л а в а  с е д м а

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО 
ИНТЕГРАЦИЯ

Чл. 33. (1) Източниците на финансиране 
на мерки и дейности за интеграция са:

1. фондове и програми на Европейския 
съюз;

2. фондове, програми и инструменти на 
други донори;

3. международни институции и органи-
зации;

4. национални средства по бюджетите, 
попадащи в обхвата на консолидираната фи-
скална програма.

(2) Мерките и дейностите за интеграция 
на чужденци с предоставено убежище или 
международна закрила след преместване или 
презаселване се финансират по фонд „Убежи-
ще, миграция и интеграция“. Средствата се 
предоставят целево от отговорния орган по 
фонда – дирекция „Международни проекти“ 
на Министерството на вътрешните работи, по 
реда, предвиден в националните механизми за 
изпълнение на ангажиментите на Република 
България по преместване и презаселване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Чужденец с предоставено убежище 

или с предоставен статут на бежанец има пра-
вата и задълженията на български гражданин 
с изключение на:

1. правото да участва в избори за държав-
ни и местни органи, в национални и местни 
избори;

2. правото да участва в референдуми, както 
и да участва в създаването и да членува в 
политически партии;

3. да заема длъжности, за които със закон 
се изисква българско гражданство;

4. да бъде военнослужещ;
5. други ограничения, изрично предвидени 

със закон.
(2) Чужденец с предоставен хуманитарен 

статут има правата и задълженията на чуж-
денец с разрешено постоянно пребиваване в 
Република България.

(3) Достъпът до предлаганите възможности 
за интеграция в посочените в чл. 5 области 
се предоставя при условията за българските 
граждани и без да се нарушават човешките 
права и личното достойнство на чужденеца 
с предоставено убежище или международна 
закрила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежан-
ците и влиза в сила от деня на обнародването 
є в „Държавен вестник“.

§ 3. Чужденците с предоставено убежи-
ще или международна закрила в Република 
България след 1 юли 2014 г. могат да поискат 
сключване на споразумение за интеграция по 
реда на тази наредба, но не по-късно от три 
години след получаването на решението, с 
което се предоставя убежище или междуна-
родна закрила.

§ 4. Контролът по изпълнението на наред-
бата се осъществява от заместник министър-
председател.
5423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 
ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за резерва на въоръ-
жените сили на Република България, приет 
с Постановление № 145 на Министерския 
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г.; 

доп., бр. 90 от 2013 г.)

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

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „за провеждане на конкурс“ 

се заличават.
2. В т. 4 думите „условията и редът за 

планиране, организиране и провеждане на 
подготовка на български граждани“ и точката 
и запетаята след тях се заличават.

§ 2. В наименованието на раздел II думите 
„за провеждане на конкурс“ се заличават.

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

1. В ал. 1 думите „след провеждане на кон-
курс и подписване на договор“ се заличават.

2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Българските граждани, освободени от 

военна служба, се приемат на служба в доб-
роволния резерв без провеждане на конкурс 
след подписване на договор.

(3) Незаетите длъжности от доброволния 
резерв по реда на ал. 2 се заемат след про-
веждане на конкурс и подписване на договор.
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(4) За длъжностите, за които е обявен 
конкурс, за срока на неговото провеждане 
не се прилага редът за прием на български 
граждани по ал. 2.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) До 10-о число на февруари и октомври 

ежегодно командирите (началниците) на воен-
ни формирования изпращат по команден ред 
до командващия на Съвместното командване 
на силите или до съответния командир на вид 
въоръжена сила, или до командира на бригада 
„Специални сили“ заявка за комплектуването 
с резервисти и/или с техника-резерв на во-
енните формирования, ако е налице такава 
необходимост.

(2) Командващият на Съвместното команд-
ване на силите, командирите на видовете 
въоръжени сили и командирът на бригада 
„Специални сили“ обобщават заявките по ал. 1 
и ги изпращат на началника на Централното 
военно окръжие до 20-о число на февруари 
и октомври.“

2. В ал. 3 думите „април, август и декември 
на съответната година“ се заменят с „февруари 
и октомври ежегодно“.

3. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) За комплектуване на служба „Военна 

полиция“ с резервисти и/или с техника-ре-
зерв директорът на служба „Военна полиция“ 
изпраща заявка до министъра на отбраната.“

4. Създава се ал. 9:
„(9) Въз основа на заявките по ал. 2 и 3 

за месец октомври с акт на министъра на 
отбраната или на оправомощено от него 
длъжностно лице се обявяват длъжностите за 
резервисти за заемане от български граждани, 
освободени от военна служба.“

§ 5. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Командирът (началникът) на 

военното формирова ние/структура предлага 
длъжности за служба в доброволния резерв, 
ако са разкрити по длъжностното разписание, 
на военнослужещия, който предстои да бъде 
освободен от военна служба на основания, 
различни от тези по чл. 162, т. 3 и чл. 165, т. 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, които съответстват 
на неговото образование и квалификация.

(2) Военнослужещият по ал. 1 може да 
кандидатства за приемане на служба в добро-
волния резерв и в друго военно формирование/
структура от въоръжените сили на избрана от 
него длъжност, която съответства на неговото 
образование и квалификация.

(3) Военнослужещият по ал. 1 подава рапорт 
за приемане на служба в доброволния резерв 
за избрана от него длъжност до командира на 
военното формирование/структура, където е 

разкрита длъжността за доброволния резерв 
по длъжностно разписание, чрез командира 
на военното формирование, където служи.

(4) Командирът (началникът) на военното 
формирование/структура, където е разкрита 
длъжността за доброволния резерв по длъж-
ностно разписание, организира сключването 
на договор за служба в доброволния резерв 
на кандидата по ал. 3 с министъра на отбра-
ната или оправомощено от него длъжностно 
лице след прекратяване на договора за военна 
служба.“

§ 6. Създава се чл. 4б:
„Чл. 4б. (1) Българските граждани, освободе-

ни от военна служба, кандидати за обявените 
длъжности за служба в доброволния резерв, 
подават в съответните териториални струк-
тури за водене на военния отчет заявление 
за приемане на служба в доброволния резерв 
заедно с необходимите документи, определени 
с акт на министъра на отбраната.

(2) Началниците на териториални струк-
тури за водене на военния отчет организират 
приемането и регистрирането на документите 
на кандидатите по ал. 1.

(3) Преди подаването на документите 
кандидатите се информират от представител 
на съответната териториална структура за 
водене на военния отчет за реда за приемане 
и служба в доброволния резерв.

(4) Не се приемат документите на канди-
дати, които не отговарят на изискванията на 
чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръ-
жените сили на Република България или на 
условията на заявките по чл. 4, ал. 6, т. 3.

(5) Териториалната структура за водене на 
военния отчет: 

1. извършва проверка за комплектуваността 
на подадените документи;

2. изпраща кандидатите за резервисти, 
освободени от военна служба преди повече 
от една година от датата на подаване на до-
кументите, в съответните военномедицински 
органи и специализирани звена и органи по 
психологическото осигуряване по чл. 24, ал. 2 
и 3 от Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България за определяне 
на годността им за служба в доброволния 
резерв и на психологическата им пригодност 
за служба в доброволния резерв; 

3. изпраща документите на кандидата за 
служба в доброволния резерв до командира 
(началника) на военното формирование/
структура, заявило длъжността.

(6) Командирът (началникът) на военното 
формирование/структура, заявило длъжност-
та, организира сключването на договор за 
служба в доброволния резерв на кандидата с 
министъра на отбраната или оправомощено 
от него длъжностно лице.“

§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения:



БРОЙ 60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

1. В ал. 1 думите „заявките по чл. 4, ал. 2, 
3 и 4“ се заменят със „заявките по чл. 4, ал. 2 
и 3 за месец февруари и заявките по чл. 4, 
ал. 4“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на получената от служба 

„Военна полиция“ заявка министърът на 
отбраната или оправомощено от него длъж-
ностно лице със заповед обявява условията 
и реда за приемане на служба в доброволния 
резерв и за предоставяне на техника-резерв 
в служба „Военна полиция“.“

3. В ал. 3, т. 3 думите „бюджетни кредити“ 
се заменят с „бюджет“.

4. В ал. 4 думите „за служба „Военна ин-
формация“ и“ се заличават.

§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Териториалната структура за водене 

на военния отчет комплектува жалбата с 
получените от военното формирование до-
кументи и я изпраща до оправомощеното 
длъжностно лице.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:

„(3) Министърът на отбраната или оправо-
мощеното от него длъжностно лице по чл. 5, 
ал. 1 и 2 се произнася писмено в 14-дневен 
срок от получаването на жалбата и уведомя-
ва кандидата чрез съответната териториална 
структура за водене на военния отчет. При 
основателност на възражението министърът 
на отбраната или оправомощеното от него 
длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и 2 прекра-
тява конкурсната процедура за съответната 
длъжност и насрочва нов конкурс.“ 

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на отбраната или опра-

вомощено от него длъжностно лице сключва 
договор за служба в доброволния резерв със:

1. кандидата по чл. 4а и 4б – за длъжността, 
за която кандидатства;

2. класирания на първо място канди-
дат – за длъжността, за която кандидатства 
на конкурса.“

2. В ал. 2 думите „класирания на първо 
място“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1 или 

2 е без необходимата за длъжността военна 
подготовка, в договора за служба в добровол-
ния резерв се определят условията и редът за 
нейното провеждане.“

4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната или опра-

вомощено от него длъжностно лице сключва 
договор за предоставяне на техника в добро-
волния резерв с класирания на първо място 
кандидат от конкурса по чл. 2, ал. 5.“

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 
ал. 5 и 6.

§ 10. В чл. 11, ал. 1 след думите „срока на 
договорите по чл. 10, ал. 1“ се добавя „и 4“.

§ 11. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Резервистът в 10-дневен срок 

от датата на възникването или промяната 
на трудовото/служебното правоотношение 
с друг работодател/орган по назначаването 
уведомява командира/началника на военното 
формирование или ръководителя на структура 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната, където изпълнява договора за служба 
в резерва. 

(2) Командирът (началникът) на военното 
формирование или ръководителят на струк-
тура на пряко подчинение на министъра на 
отбраната, където се изпълнява договорът за 
служба в резерва, в 7-дневен срок от уведомя-
ването изпраща на резервиста допълнително 
споразумение по чл. 11, ал. 2, т. 6 или 7 към 
договора за служба в резерва за подпис от 
работодателя.

(3) Резервистът в 10-дневен срок изпраща 
обратно във военното формирование или 
структурата на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната, където се изпълнява 
договорът за служба в резерва, подписаното 
от работодателя допълнително споразумение.

(4) Командирът (началникът) на военното 
формирование или ръководителят на струк-
тура на пряко подчинение на министъра на 
отбраната, където се изпълнява договорът за 
служба в резерва, в 7-дневен срок изпраща 
допълнителното споразумение до министъра 
на отбраната или оправомощеното от него 
длъжностно лице за подпис.

(5) След подписването допълнителното 
споразумение се връща във военното фор-
мирование или структурата на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната, където се 
изпълнява договорът.“

§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думите „длъжностно лице по 
чл. 10, ал. 1“ се заменят с „длъжностно лице 
по чл. 10, ал. 4“.

2. В ал. 4 и 5 и в ал. 6 в основния текст и 
в т. 1 и 3 след думите „длъжностно лице по 
чл. 10, ал. 1“ се добавя „и 4“.

§ 13. В чл. 13, ал. 1 след думите „длъж-
ностно лице по чл. 10, ал. 1“ се добавя „и 4“.

§ 14. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Прекратяване на договора за служ-

ба в доброволния резерв на основание чл. 30, 
т. 5а от Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България (при промяна 
на трудово или служебно правоотношение и 
отказ на работодателя или органа по назнача-
ване на резервиста да подпише допълнително 
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споразумение към договора за служба в доб-
роволния резерв) се извършва при спазване 
на следната процедура: 

1. при отказ на работодателя или на орга-
на по назначаване на резервиста да подпише 
допълнително споразумение резервистът уве-
домява командира (началника) на военното 
формирование или ръководителя на структура 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната, където изпълнява договора за служба в 
доброволния резерв;

2. командирът (началникът) на военното 
формирование или ръководителят на структура 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната, където се изпълнява договорът за служба 
в доброволния резерв, прави предложение по 
команден ред до министъра на отбраната или 
до оправомощеното от него длъжностно лице 
по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора 
за служба в доброволния резерв.“

§ 15. В чл. 26 ал. 5 се изменя така:
„(5) След получаването на копие от заповед-

та по ал. 1 във военното формирование или 
структура на пряко подчинение на министъ-
ра на отбраната резервистът се зачислява в 
списъчния състав.“

§ 16. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Резервистът се преназначава на длъж-

ност в съответното военно формирование или 
в съответната структура на пряко подчинение 
на министъра на отбраната през цялата го-
дина след подаден рапорт по команден ред, 
ако длъжността не е обявена по реда на чл. 5 
или ако е била обявена, но не е заета след 
приключването на конкурсната процедура.“

§ 17. В чл. 31, т. 1 думите „или на Минис-
терския съвет“ се заличават.

§ 18. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) По предложение на командира (начал-

ника) на военното формирование или на ръ-
ководителя на структура на пряко подчинение 
на министъра на отбраната резервистите след 
писмено съгласие може да бъдат назначавани 
да заместват отсъстващ военнослужещ при 
условията на чл. 40 от Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република България 
със заповед на министъра на отбраната или 
на оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 19. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) По предложение на командира (начал-

ника) на военното формирование или на ръ-
ководителя на структура на пряко подчинение 
на министъра на отбраната резервистите след 
писмено съгласие може да бъдат назначавани 
за временно изпълнение на задълженията 
на вакантна длъжност за военнослужещ при 
условията на чл. 41 от Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република България 
със заповед на министъра на отбраната или 
на оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 20. Наименованието на раздел V се из-
меня така:

„Условия и ред за планиране, организиране 
и провеждане на подготовка на резервисти, 
както и за придобиване и повишаване на во-

енната квалификация на резервисти“.

§ 21. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
„(3) Командващият на Съвместното ко-

мандване на силите, командирите на видовете 
въоръжени сили и командирът на бригада 
„Специални сили“ планират и организират 
подготовката на резервисти от пряко подчи-
нените им военни формирования.“

§ 22. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обучението по начална военна под-

готовка и специална военна подготовка е с 
продължителност не по-малко от 90 учебни 
часа.“

§ 23. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Началната военна подготовка се про-

вежда в зависимост от потребностите на 
въоръжените сили по единен учебен план 
и програма, утвърдени от министъра на от-
браната или от оправомощено от него длъж-
ностно лице.“

§ 24. В чл. 40 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 след думите „командирите на 
видовете въоръжени сили“ се поставя запетая 
и се добавя „командира на бригада „Специ-
ални сили“.

2. В ал. 3 след думите „заповеди на на-
чалника на отбраната“ се поставя запетая 
и се добавя „командващия на Съвместното 
командване на силите, командирите на видо-
вете въоръжени сили, командира на бригада 
„Специални сили“.

§ 25. В чл. 42, ал. 2 накрая се добавя „освен в 
случаите, когато има обективна невъзможност 
за организиране на настаняване и хранене“.

§ 26. В чл. 43 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ежегодно до 20 декември специализи-

раните учебни центрове изпращат по команден 
ред в структурата по управление на човешките 
ресурси към министъра на отбраната анализ 
за резултатите от проведената по чл. 39 и 40 
подготовка за изминалата учебна година и 
предложения за подобряване на работата през 
следващата учебна година.“

§ 27. Членове 44 – 50 се отменят.
§ 28. В чл. 51 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. на лицата, които не притежават военно 

звание по резерва, след завършване на начална 
военна подготовка им се присвоява военно 
звание, както следва:

а) за длъжности за войници (матро-
си) – „редник – 1-ви клас“ („матрос – 1-ви 
клас“);
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б) за длъжности за сержанти (старши-
ни) – „младши сержант“ („старшина II сте-
пен“);

в) за длъжности за офицерски кандида-
ти – „офицерски кандидат – 1-ви клас“;

г) за длъжности за офицери – „лейтенант“;“
б) създават се нови т. 2 и 3:
„2. лицата, на които е присвоено звание по 

т. 1, букви „б“, „в“ и „г“, преминават курс за 
квалификация съгласно чл. 37, регламентиран 
с договора за служба в доброволния резерв, 
в срок до една година от присвояването на 
военното звание по резерва;

3. на лицата, придобили начална военна 
подготовка и притежаващи военно звание по 
резерва, по-ниско от изискващото се звание 
за длъжността по длъжностното разписание, 
им се присвоява, както следва:

а) за длъжности за войници (матроси) – зва-
нието по длъжностното разписание;

б) за длъжности за сержанти (старшини) 
и офицерски кандидати:

аа) с войнишки (матроски) звания по 
резерва – „младши сержант“ („старшина II 
степен“);

бб) със сержантски (старшински) и офи-
церски кандидати звания по резерва – с една 
степен по-високо от званието, което прите-
жават по резерва;

в) за длъжности за офицери:
аа) с войнишки (матроски), сержантски 

(старшински) и офицерски кандидати звания 
по резерва – „лейтенант“;

бб) с офицерски звания по резерва – с една 
степен по-високо от званието, което прите-
жават по резерва;“

в) създава се т. 4:
„4. лицата, на които е присвоено звание по 

т. 3, буква „б“, подбуква „аа“ и буква „в“, под-
буква „аа“, преминават курс за квалификация 
съгласно чл. 37 и регламентиран с договора 
за служба в доброволния резерв, в срок до 
една година от присвояването на военното 
звание по резерва за съответната длъжност 
по длъжностното разписание;“

г) досегашните т. 2 и 3 стават съответно 
т. 5 и 6.

2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 29. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. (1) Началникът на Централното 

военно окръжие със своя заповед, по пред-
ложение на началниците на военни окръжия 
след оправомощаване от министъра на от-
браната, обявява военно звание по резерва 
на запасните без военни звания по резерва, 
които притежават гражданска специалност, 
необходима за военните формирования от 
въоръжените сили и за структурите по чл. 50, 
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, в зависимост 
от военновременната длъжност, за която са 

получили повиквателни заповеди, за времето 
на действие на повиквателната заповед, както 
следва:

1. за длъжности за войници (матроси) – во-
енно звание „редник – 1-ви клас“ („мат-
рос – 1-ви клас“);

2. за длъжности за сержанти (старшини) и 
офицерски кандидати – военно звание „млад-
ши сержант“ („старшина II степен“);

3. за длъжности за офицери – военно зва-
ние „лейтенант“.

(2) На завършилите обучение за придоби-
ване на квалификация „Офицер от резерва“ 
български граждани по чл. 57а от Закона за 
резерва на въоръжените сили на Република 
България със заповед на министъра на от-
браната или на оправомощено от него длъж-
ностно лице им се присвоява военно звание 
„лейтенант“.

(3) Със заповед на министъра на отбраната 
или на оправомощено от него длъжностно лице 
по предложение на началника на Централното 
военно окръжие на запасните, които прите-
жават гражданска специалност, необходима 
за военните формирования от въоръжените 
сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, участвали в операции 
и мисии извън територията на страната или 
получили военна подготовка, или завършили 
курсове за повишаване на военната квалифи-
кация и за преквалификация, в зависимост от 
притежаваното образование и професионална 
квалификация им се присвоява военно звание 
по резерва, както следва: 

1. на лицата със средно образование – воен-
но звание „редник – 1-ви клас“ („матрос – 1-ви 
клас“); 

2. на лицата с образователно-квалифика-
ционна степен „професионален бакалавър 
по....“ – военно звание „младши сержант“ 
(„старшина II степен“); 

3. на лицата с образователно-квалификаци-
онна степен „бакалавър“ и по-висока – военно 
звание „лейтенант“. 

(4) На завършилите начална военна под-
готовка български граждани по чл. 57 и 59 
от Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България със заповед на министъра 
на отбраната или оправомощено от него длъж-
ностно лице им се присвоява военно звание 
„редник – 1-ви клас“ („матрос – 1-ви клас“).

(5) При обявяване на военно положение или 
положение на война запасните, които прите-
жават гражданска специалност, необходима за 
военните формирования от въоръжените сили 
и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България, със заповедта за назначаването им 
в съответното военно формирование или в 
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структура на пряко подчинение на министъра 
на отбраната им се присвоява военното зва-
ние, изискващо се за заемане на длъжността.“

§ 30. В чл. 52 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3:
а) в т. 1 се създават букви „в“ и „г“:
„в) след участие в операции и мисии из-

вън територията на страната в обхвата на 
съответната категория военнослужещи; за 
категория офицери – до звание „капитан“ 
(„капитан-лейтенант“);

г) след премината специална военна под-
готовка или колективна военна подготовка 
в обхвата на съответната категория военно-
служещи; за категория офицери – до звание 
„капитан“ („капитан-лейтенант“);“

б) точка 2 се изменя така:
„2. запасните:
а) след завършен курс за придобиване или 

повишаване на квалификацията и за преква-
лификация на доброволен принцип;

б) след завършено обучение по специална 
военна подготовка на доброволен принцип 
в обхвата на съответната категория военно-
служещи; за категория офицери – до звание 
„капитан“ („капитан-лейтенант“).“

2. В ал. 4 думите „извън случаите по ал. 2 
и 3, както и на запасни“ се заменят с „и за-
пасни извън случаите по ал. 3“.

§ 31. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2 думите „в служба „Военна инфор-
мация“ и“ се заличават, а думите „съответната 
служба“ се заменят със „Службата“.

2. В § 3, ал. 2 след думите „техниката-резерв 
по чл.“ се добавя „51“ и се поставя запетая 
и думите „бюджетни кредити“ се заменят с 
„бюджет“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

5424

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 
ОТ 21 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за 
2017 г. по бюджета на Държавен фонд „Земе-
делие“ за финансиране на разходи за данък 
върху добавената стойност по одобрени за 
подпомагане проекти на общини по Програ-
мата за развитие на селските райони през 

2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за 2017 г. в общ размер до 2 150 000 лв. за 
финансиране на разходи за данък върху доба-

вената стойност по одобрени за подпомагане 
проекти на общини по Програмата за разви-
тие на селските райони през 2007 – 2013 г. и 
2014 – 2020 г. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените по централния бюджет 
средства за данък върху добавената стойност 
на общините по Програмата за развитие на 
селските райони и Оперативна програма 
„Рибарство“.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Държавен 
фонд „Земеделие“ за 2017 г. по Политиката на 
Министерството на земеделието, храните и 
горите в областта на земеделието и селските 
райони, бюджетна програма „Развитие на 
селските райони“.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ да извърши съответ-
ните промени по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за 2017 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 87 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

5528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 
ОТ 21 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на икономиката 

за 2017 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на икономи-
ката за 2017 г. в размер 300 000 лв. за разходи 
за персонал.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите 
и/или трансферите по централния бюджет 
за 2017 г. 
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите за персонал по „Политика в 
областта на устойчивото икономическо разви-
тие и конкурентоспособност“, бюджетна про-
грама „Закрила на обектите на индустриална 
собственост“, по бюджета на Министерството 
на икономиката за 2017 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2017 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от това постановление 
промени по централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 79, ал. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2017 г.

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

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

5529

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 
ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на здравеопазването

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

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на 
Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването 
е първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) Второстепенни разпоредители с бюджет 
към министъра на здравеопазването са: 

1. изпълнителният директор на Изпълни-
телната агенция по лекарствата;

2. изпълнителният директор на Изпълни-
телна агенция „Медицински одит“;

3. изпълнителният директор на Изпълни-
телната агенция по трансплантация;

4. председателят на Националния съвет 
по цени и реимбурсиране на лекарствените 
продукти; 

5. директорите на регионалните здравни 
инспекции;

6. директорът на Центъра за асистирана 
репродукция;

7. директорът на Център „Фонд за лечение 
на деца“;

8. директорът на Националната експертна 
лекарска комисия;

9. директорът на Националния център по 
заразни и паразитни болести;

10. директорът на Националния център по 
наркомании;

11. директорът на Националния център 
по обучение и квалификация в системата за 
спешна медицинска помощ;

12. директорът на Националния център по 
обществено здраве и анализи;

13. директорът на Националния център по 
радиобиология и радиационна защита;

14. директорите на домовете за медико-
социални грижи за деца;

15. директорите на държавните психиа-
трични болници;

16. директорът на Националния център по 
трансфузионна хематология – София;

17. директорите на районните центрове по 
трансфузионна хематология;

18. директорите на центровете за спешна 
медицинска помощ.

(3) Общата численост на персонала във 
второстепенните разпоредители с бюджет по 
ал. 2 е посочена в приложението.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Минис-

терството на здравеопазването, приет с По-
становление № 67 на Министерския съвет от 
2015 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 10 и 34 от 2016 г.).

2. Постановление № 256 на Министерския 
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на здраве-
опазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., 
бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 
от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 
от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от 2015 г. 
и бр. 68, 74 и 89 от 2016 г.).

3. Постановление № 149 на Министерския 
съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на здраве-
опазването (ДВ, бр. 64 от 2013 г.).

4. Член 1 от Постановление № 67 на Ми-
нистерския съвет от 2015 г. за приемане на 
Устройствен правилник на Министерството на 
здравеопазването и на Устройствен правилник 
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ 
(ДВ, бр. 23 от 2015 г.).

§ 2. В чл. 6, ал. 1 от Устройствения пра-
вилник на Изпълнителната агенция по ле-
карствата, приет с Постановление № 169 на 
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52  
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 
и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и 30 от 
2013 г., бр. 24, 74 и 84 от 2014 г. и бр. 44 от 
2015 г.), се създава т. 14:
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„14. осигурява технически дейността на 
Комисията по етика за многоцентрови из-
питвания.“

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение  
към чл. 2, ал. 3 

Обща численост на персонала във второ-
степенните разпоредители с бюджет към 

министъра на здравеопазването

№
по
ред

Наименование
Обща чис-
леност на 
персонала

1. Изпълнителна агенция по ле-
карствата 194

2. Изпълнителна агенция „Меди-
цински одит“ 78

3. Изпълнителна агенция по 
трансплантация 30

4. Национален съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарстве-
ните продукти 39

5. Регионални здравни инспекции 2488

6. Център за асистирана репро-
дукция 5

7. Център „Фонд за лечение на 
деца“ 10

8. Национална експертна лекар-
ска комисия 68

9. Национален център по заразни 
и паразитни болести 203

10. Национален център по нар-
комании 20

11. Национален център по обуче-
ние и квалификация в систе-
мата за спешна медицинска 
помощ 5

12. Национален център по общест-
вено здраве и анализи 189

13. Национален център по ра-
диобиология и радиационна 
защита 102

14. Домове за медико-социални 
грижи за деца 1396

15. Държавни психиатрични бол-
ници 1435

16. Национален център по транс-
фузионна хематология – София 196

17. Районни центрове по трансфу-
зионна хематология 315

18. Центрове за спешна медицин-
ска помощ 7113

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на здравеопазването

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организа-
цията на дейността, функциите, структурата и 
числеността на персонала на Министерството 
на здравеопазването, наричано по-нататък 
„Министерството“.

Чл. 2. (1) Министерството на здраве-
опазването е юридическо лице на бюджетна 
издръжка със седалище София, пл. Света 
Неделя № 5.

(2) Министерството е администрация, която 
подпомага министъра на здравеопазването 
при осъществяване на неговите правомощия.

(3) Администрацията осъществява своята 
дейност в интерес на обществото и в съответ-
ствие с Конституцията на Република България, 
международните договори и другите норма-
тивни актове при спазване на принципите: 
законност, предвидимост, публичност и про-
зрачност, достъпност, отговорност и отчетност, 
ефективност, субординация и координация, 
обективност и безпристрастност.

Г л а в а  в т о р а

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Раздел I
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването, 
наричан по-нататък „министъра“, е централен 
едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Министърът на здравеопазването ръ-
ководи и представлява Министерството на 
здравеопазването.

Чл. 4. (1) При осъществяването на програ-
мата на правителството, при разработването 
на проекти на нормативни актове и при из-
пълнението на правомощията си министърът 
се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът на здравеопазването деле-
гира със заповед правомощия на заместник-
министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово 
отсъствие от страната или когато ползва 
законоустановен отпуск, се изпълняват от 
определен със заповед за всеки конкретен 
случай заместник-министър.

Раздел II
Правомощия на министъра

Чл. 5. Министърът:
1. провежда държавната политика в област-

та на здравеопазването и преструктурирането 
на здравния сектор;

2. разработва и контролира изпълнението 
на националната здравна стратегия;

3. ръководи, координира и контролира 
дейностите по опазване здравето на гражда-
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ните, промоция на здравето и профилактика 
на болестите;

4. провежда политиката по осъществяване 
на държавен здравен контрол и контрол на 
дейностите за ограничаване разпространени-
ето на заразните болести;

5. контролира лечебната дейност в случаите, 
посочени в закон;

6. определя национални и републикански 
консултанти и утвърждава правила за тяхната 
работа;

7. ръководи, координира и контролира дей-
ностите, свързани с медицинската експертиза 
на работоспособността;

8. предприема мерки за здравна закрила на 
децата и на лицата с физически увреждания 
и психически разстройства;

9. провежда лекарствената политика;
10. провежда политиката в областта на 

намаляването на търсенето на наркотици;
11. провежда държавната политика за 

безопасност на храните в съответствие със 
Закона за храните;

12. издава и отнема разрешения и лицен-
зи по реда на Закона за здравето, Закона за 
лечебните заведения, Закона за лекарствени-
те продукти в хуманната медицина, Закона 
за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, Закона за трансплантация на 
органи, тъкани и клетки и Закона за кръвта, 
кръводаряването и кръвопреливането, както 
и издава заповеди по Закона за медицинските 
изделия;

13. предприема действия за създаване, 
преобразуване и прекратяване на държавни 
лечебни заведения и изразява съгласие за 
създаване и прекратяване на общински ле-
чебни заведения;

14. контролира дейността по стопанисване 
и управление на държавната собственост, 
предоставена на Министерството;

15. контролира дейността на националните 
центрове по проблемите на общественото 
здраве;

16. организира разработването, съгласува 
и предлага на Министерския съвет проекти 
на нормативни актове в областта на здраве-
опазването и контролира тяхното прилагане;

17. утвърждава методически указания, 
свързани с лечебната и здравната дейност;

18. сключва международни договори в 
областта на здравеопазването и контролира 
действията по изпълнението им;

19. ръководи дейността по разработването, 
представянето и изпълнението на българските 
позиции пред структурите на Европейския 
съюз в областта на здравеопазването;

20. осъществява координация между Ми-
нистерството и другите органи на изпълни-
телната власт, Националната здравноосигу-
рителна каса и съсловните организации на 
лекарите, лекарите по дентална медицина, 

медицинските сестри, акушерките, асоциира-
ните медицински специалисти и магистър-
фармацевтите;

21. създава със заповед консултативни 
съвети, комисии и експертни работни групи, 
които се подпомагат от административните 
звена на Министерството;

22. издава удостоверения за признаване на 
професионална квалификация по медицинска 
професия и на специализации в областта на 
здравеопазването;

23. издава удостоверения на медицински 
специалисти, свързани с правото да упраж-
няват медицинска професия;

24. издава разрешения и удостоверения по 
Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси, Закона за 
водите, Закона за храните и Закона за здра-
вословни и безопасни условия на труд, както 
и сертификати и балнеологични оценки за 
минерални води;

25. създава организация по финансирането, 
изготвянето на предложения за предоставяне 
на държавни концесии, провеждането на кон-
цесионни процедури за обществени концесии 
и контрола по концесионни договори при 
условията и по реда на Закона за концесиите, 
Правилника за прилагане на Закона за конце-
сиите и Правилника за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества 
с държавно участие в капитала;

26. осъществява финансовата политика на 
Министерството;

27. ръководи дейността по управлението и 
развитието на човешките ресурси;

28. отговаря за разработването и поддър-
жането на готовността за изпълнението на 
военновременния план и комуникационно-
информационната система за управление при 
бедствия;

29. ръководи, организира и контролира 
дейността по защита на класифицираната 
информация в Министерството;

30. осъществява контрол върху дейността 
на второстепенните разпоредители с бюджет 
към Министерството;

31. осъществява и други правомощия, 
възложени му със закон или с акт на Ми-
нистерския съвет.

Чл. 6. При осъществяване на своите пра-
вомощия министърът издава правилници, 
наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 7. Министърът провежда информа-
ционната политика на Министерството и 
осигурява информация на обществеността за 
неговата дейност.

Раздел III
Политически кабинет

Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването 
образува на свое пряко подчинение полити-
чески кабинет със съвещателни, контролни и 
информационно-аналитични функции, който 
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го подпомага при формулирането и разработ-
ването на конкретни решения за провеждане 
на правителствената политика в областта на 
здравеопазването и при представянето є пред 
обществото.

(2) Политическият кабинет включва за-
местник-министрите, началника на кабинета, 
парламентарния секретар и директора на ди-
рекция „Връзки с обществеността и протокол“.

(3) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето 

на решения, осигуряващи провеждането на 
правителствената политика в областта на 
здравеопазването, и следи за изпълнението им;

2. осъществява връзките на министъра 
и на Министерството с другите органи на 
изпълнителната и на законодателната власт;

3. организира и осъществява връзките на 
министъра с обществеността;

4. периодично събира, обобщава и анализи-
ра информация, необходима за разработване 
на политиката в областта на здравеопазването.

(4) Към политическия кабинет на минис-
търа се назначават съветници по определени 
въпроси, които не могат да изпълняват функ-
ции на управление, експерти и технически 
сътрудници.

(5) Съветниците и експертите към поли-
тическия кабинет на министъра:

1. събират, обобщават и анализират ин-
формация, необходима за стратегическото 
планиране и разработването на проекти на 
политически решения;

2. подготвят справки, анализи, експертни 
становища и други материали по въпроси, 
които се разглеждат от политическия кабинет 
на министъра;

3. подготвят становищата на министъра по 
чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата админи-
страция за съответствието на проектите на 
стратегии, програми и нормативни актове с 
програмата на правителството за управление 
на страната.

(6) Работата на политическия кабинет се 
организира от началника на кабинета.

Чл. 9. (1) Министърът на здравеопазването 
ежеседмично провежда заседания на полити-
ческия кабинет.

(2) В заседанията на политическия кабинет 
може да участва главният секретар, а при 
необходимост – и директори на дирекции.

Чл. 10. Началникът на политическия ка-
бинет:

1. организира работата на политическия 
кабинет, участва в съвещанията, ръководени 
от началника на политическия кабинет на ми-
нистър-председателя, и координира работата 
си с политическите кабинети на останалите 
членове на Министерския съвет;

2. контролира изготвянето на седмичната 
работна програма на министъра по повод 
на негови посещения, срещи и пътувания 

и координира подготовката на докладите и 
необходимите материали за срещите;

3. организира и контролира работата на 
съветниците, експертите и техническите съ-
трудници към политическия кабинет;

4. осъществява връзките с другите членове 
на Министерския съвет, с представители на 
държавните органи и органите на местното 
самоуправление, с политически и обществени 
организации и с граждани;

5. възлага изпълнението на задачи, поста-
вени от министъра, и контролира изпълне-
нието им.

Чл. 11. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с 

Народното събрание, с парламентарните 
групи, с постоянните и временните комисии 
на Народното събрание, с народните предста-
вители и с политическите партии;

2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на 

Народното събрание и от работата на него-
вите комисии;

б) предоставя необходимата информация 
на народните представители и на парламен-
тарните групи;

в) координира, участва и контролира 
подготовката на отговорите на министъра за 
парламентарния контрол;

3. контролира изпълнението на ангажи-
ментите на Министерството, произтичащи от 
законодателната програма на Министерския 
съвет, като проследява законопроектите от раз-
работването им до внасянето им в Народното 
събрание и информира министъра за всички 
предложения за промени в разпоредбите на 
законопроектите.

(2) Парламентарният секретар координира 
работата си с парламентарния секретар на 
Министерския съвет.

Чл. 12. Директорът на дирекция „Връзки 
с обществеността и протокол“: 

1. изготвя седмичната програма на минис-
търа по повод на неговите посещения, срещи 
и пътувания в страната и в чужбина;

2. разработва програма и план на действие 
за осъществяване на медийната политика за 
изграждане на публичния имидж на минис-
търа и на Министерството;

3. организира и координира медийните 
изяви на министъра, на членовете на по-
литическия кабинет, на представители на 
второстепенните разпоредители с бюджет и 
на административните структури към него, 
както и на служители от Министерството;

4. организира, координира и контролира 
отразяването в медиите на посещенията на 
министъра и на членовете на политическия 
кабинет в страната и в чужбина;

5. организира и ръководи провеждането на 
пресконференциите за текущото изпълнение 
на функциите на министъра;
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6. организира, координира и контролира 
проучванията на общественото мнение във 
връзка с осъществяване на управленската 
програма на министъра и дейността на Ми-
нистерството;

7. инициира, организира и координира 
извършването на социологически проучвания 
за нагласите на обществото по отделните 
политики на Министерството;

8. организира, координира и контролира 
предоставянето по установения ред на ин-
формация до министър-председателя относно 
организираните и провежданите делови срещи 
на министъра с представители на дипломати-
чески мисии и на чужди организации;

9. организира, координира и контролира 
качването и поддържането на актуална ин-
формация в официалната интернет страница 
на Министерството;

10. организира, координира и контролира 
поддържането на архив на медийните изяви 
на министъра и членовете на политическия 
кабинет;

11. организира, координира и контролира 
дейността по предоставяне на достъп до об-
ществена информация, свързана с дейността 
на Министерството;

12. организира и координира провеждането 
на информационни кампании;

13. координира своята дейност с ръководи-
теля на правителствения пресцентър.

Чл. 13. (1) Началникът на политическия 
кабинет и парламентарният секретар се 
назначават по трудово правоотношение от 
министъра и са на негово пряко подчинение.

(2) Министърът назначава директора на 
дирекция „Връзки с обществеността и про-
токол“ по служебно правоотношение.

(3) Трудовите правоотношения на члено-
вете на политическия кабинет, съветниците, 
експертите и техническите сътрудници се 
прекратяват по преценка на министъра или 
с прекратяването на правомощията на ми-
нистъра.

Раздел IV
Взаимодействие с другите държавни органи

Чл. 14. При осъществяването на правомо-
щията си министърът:

1. отговаря за дейността си пред Минис-
терския съвет и Народното събрание;

2. участва в работата на Министерския 
съвет;

3. осъществява контакти и взаимодейства 
с други органи на държавната власт;

4. поддържа взаимоотношения с неправи-
телствени организации;

5. осъществява контакти и си сътрудничи 
с държавни органи и с неправителствени 
организации в други държави, както и с 
международни организации и институции.

Раздел V
Главен държавен здравен инспектор

Чл. 15. Главният държавен здравен инспек-
тор е орган на държавния здравен контрол 
на територията на страната.

Чл. 16. (1) Главният държавен здравен 
инспектор се назначава от министър-пред-
седателя по предложение на министъра на 
здравеопазването и заема длъжността по 
трудово правоотношение.

(2) Правомощията на главния държавен 
здравен инспектор в негово отсъствие от 
страната или когато ползва законоустановен 
отпуск, се изпълняват от определен от минис-
търа на здравеопазването с писмена заповед 
за всеки конкретен случай заместник, който 
е служител в Министерството.

Чл. 17. (1) Главният държавен здравен 
инспектор:

1. организира, координира и ръководи на 
национално ниво държавния здравен контрол 
по чл. 15 от Закона за здравето във връзка със: 
спазване и изпълнение на установените с нор-
мативен акт здравни изисквания за обектите 
с обществено предназначение, продуктите и 
стоките със значение за здравето на човека, 
дейностите със значение за здравето на чове-
ка, факторите на жизнената среда; надзора на 
заразните болести, спазване на установените 
с нормативен акт забрани и ограничения за 
реклама и продажба на алкохолни напитки; 
контрола по спазване на установените с 
нормативен акт забрани и ограничения за 
тютюнопушене;

2. организира и ръководи дейностите по 
промоция на здравето и интегрирана профи-
лактика на болестите;

3. организира и ръководи профилактич-
ните и противоепидемичните дейности при 
бедствия, аварии и катастрофи;

4. съгласува при необходимост устройствени 
планове, участва в оценката на съответстви-
ето на инвестиционните проекти, когато тя 
се извършва с приемане от експертен съвет 
на одобряващата администрация или по 
искане на физически или юридически лица, 
дава становище по готовността на строежите 
за въвеждането им в експлоатация по реда 
на Закона за устройство на територията в 
съответствие с чл. 35 от Закона за здравето;

5. осъществява непосредствено ръковод-
ство на държавния здравен контрол върху 
лекарствените продукти съвместно с органите 
по чл. 267, ал. 1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина;

6. изпълнява и други функции в случаите, 
посочени в нормативен акт или възложени от 
министъра на здравеопазването, когато това 
е предвидено в нормативен акт.

(2) При осъществяване на правомощията си 
по ал. 1 главният държавен здравен инспектор:

1. организира, ръководи, координира и кон-
тролира дейността на регионалните здравни 
инспекции;
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2. организира, ръководи, координира и 
контролира дейността на Националния цен-
тър по радиобиология и радиационна защита 
при осъществяване на мерките по защита на 
населението от въздействието на йонизиращи 
лъчения;

3. осъществява методическо ръководство 
и контрол на звената по ведомствен здравен 
контрол към Министерството на правосъдието, 
Министерството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията, Минис-
терството на отбраната и Министерството на 
вътрешните работи;

4. участва в състава на комисии и съвети 
в случаите, предвидени в нормативен акт;

5. издава административни актове и нака-
зателни постановления в случаите, предвидени 
в нормативен акт.

Чл. 18. Дейността на главния държавен 
здравен инспектор се подпомага от дирек-
ция „Здравен контрол“ от специализираната 
администрация на Министерството на здра-
веопазването.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I
Общи положения

Чл. 19. (1) Министерството е структурирано 
в 13 дирекции, звено „Вътрешен одит“, звено 
„Сигурност на информацията“ и Инспекторат.

(2) Общата численост на персонала в орга-
низационните структури и административните 
звена в Министерството е 279 щатни бройки.

(3) Числеността на персонала в отделните 
организационни структури и администра-
тивни звена в Министерството е посочена в 
приложението.

Чл. 20. (1) Министърът определя със запо-
вед наименованията, функциите и числеността 
на отделите и секторите в дирекциите на 
Министерството.

(2) Министърът утвърждава длъжностното 
разписание на Министерството.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 21. (1) Главният секретар осъществява 
административното ръководство на админи-
страцията на Министерството в изпълнение 
на законните разпореждания на министъра.

(2) Главният секретар ръководи, координи-
ра, контролира и организира функционирането 
и дейността на администрацията, като:

1. осъществява изрично делегираните му 
от министъра с писмена заповед правомощия;

2. организира разпределението на задачи-
те за изпълнение между административните 
звена в Министерството;

3. отговаря за условията за нормална и ефек-
тивна работа на звената в Министерството;

4. осигурява организационна връзка между 
политическия кабинет и административните 
звена;

5. ръководи, координира и контролира 
подготовката на становища на министъра 
по материали за заседания на Министерския 
съвет;

6. подписва експертни становища по проек-
тите на актове, които са свързани или засягат 
дейността на Министерството, в случаите, 
определени с Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата админи-
страция;

7. отговаря за организацията на дейността 
с предложенията и сигналите на граждани и 
организации, постъпили в Министерството;

8. осъществява вътрешноведомствената 
организация на работа на администрацията, 
за което може да издава заповеди;

9. контролира и отговаря за работата с 
документите, както и за съхраняването им;

10. осъществява координация и контрол в 
процеса на подготовката и изпълнението на 
бюджета и отговаря за законосъобразното и 
целесъобразното разходване на средствата по 
бюджета на Министерството;

11. координира и контролира дейностите 
по управление на човешките ресурси в Ми-
нистерството;

12. координира и контролира дейностите 
в областта на информационните технологии 
и системи в Министерството;

13. организира дейностите по подготовка-
та на Министерството за работа във военно 
време, при управление при кризи и по защита 
при бедствия;

14. изпълнява и други задачи, определени 
с нормативен акт или възложени му със за-
повед на министъра;

15. информира министъра за хода на еже-
дневната работа в Министерството.

Раздел III
Инспекторат

Чл. 22. (1) Инспекторатът е на пряко под-
чинение на министъра за осъществяването на 
административен контрол в Министерството и 
във второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра.

(2) Дейността на Инспектората е насочена 
към пълно и точно изясняване на проверява-
ните случаи и предлагане на мерки за тяхното 
разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на 
нарушения при функционирането на Минис-
терството;

2. независима и обективна оценка на дей-
ността на Министерството;

3. подобряване работата на Министерството.
(3) Инспекторатът осъществява дейността 

си съгласно вътрешни правила, утвърдени от 
министъра въз основа на методологията по 
чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за администра-
цията.
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(4) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, планови, тема-

тични, извънпланови и последващи проверки 
на структури, дейности и процеси в Минис-
терството;

2. прави оценка на корупционния риск и 
предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и 
извършва проверки за установяване на нару-
шения, прояви на корупция и неефективна 
работа на Министерството;

4. следи за спазването на законите, под-
законовите и вътрешноведомствените актове 
за организацията на работата от служителите 
на Министерството;

5. може да предлага образуване на дис-
циплинарно производство при констатирани 
нарушения на служебните задължения, както 
и на Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация;

6. извършва проверка на сигналите срещу 
незаконни или неправилни действия или без-
действия на служители от Министерството;

7. осъществява контрол и извършва про-
верки по Закона за предотвратяване и уста-
новяване на конфликт на интереси;

8. води регистър на декларациите по чл. 12 
от Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси за служителите в 
администрацията, ръководителите на вто-
ростепенните разпоредители с бюджет към 
министъра и за членовете на органите на 
управление и контрол на държавните лечебни 
заведения и за други търговски дружества, 
в които министърът упражнява правата на 
държавата;

9. изпраща сигнали до органите на проку-
ратурата, когато при проверки установи данни 
за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за 
изменение на вътрешноведомствени актове, 
регламентиращи организацията на работата 
и дейността на администрацията;

11. следи за изпълнението на мерките 
по Националната стратегия за превенция и 
противодействие на корупцията в Република 
България 2015 – 2020 г.; 

12. изпраща информация до Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси съгласно Закона за предотвратя-
ване и установяване на конфликт на интереси;

13. периодично, но най-малко веднъж на 
6 месеца, подготвя доклад до министъра с 
анализи на причините, които пораждат на-
рушения, и за ефективността на контрола, 
както и за превенцията и противодействието 
на негативните явления, корупция и конфликт 
на интереси;

14. осъществява и други функции във връзка 
с административния контрол, произтичащи от 
нормативни актове или възложени от органа 
на изпълнителната власт.

(5) В началото на всяка календарна година 
Инспекторатът изготвя план за дейността, кой-
то се утвърждава от министъра. Проверките 
се извършват въз основа на писмена заповед 
на министъра.

(6) Инспекторатът осъществява и други 
проверки по конкретни въпроси и случаи, 
възложени със заповед на министъра.

(7) Инспекторатът в Министерството осъ-
ществява административен контрол върху 
дейността на второстепенните разпоредители 
с бюджет към министъра на здравеопазването.

(8) Инспекторатът се отчита ежегодно за 
дейността си пред министъра.

(9) Инспекторатът изпраща на Главния 
инспекторат ежегодно до 1 март доклад за 
извършените проверки по ал. 4 през предход-
ната година.

Раздел IV
Финансови контрольори

Чл. 23. (1) Финансовите контрольори са 
на пряко подчинение на министъра.

(2) Финансовите контрольори осъществяват 
предварителен контрол за законосъобразност 
съгласно Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор и утвърдената 
от министъра на финансите методология.

(3) Финансовите контрольори извършват 
необходимите проверки и изразяват мнение 
за законосъобразност преди вземането на 
решение, свързано с финансовата дейност на 
Министерството. Редът и начинът за извършва-
не на предварителен контрол от финансовите 
контрольори се определят с вътрешни актове 
на министъра.

Раздел V
Звено „Вътрешен одит“

Чл. 24. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на 
пряко подчинение на министъра и осъщест-
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор.

(2) Звено „Вътрешен одит“ осъществя-
ва дейността по вътрешен одит на всички 
структури, програми, дейности и процеси в 
Министерството, включително на разпореди-
телите със средства на Европейския съюз и на 
второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра, както и в търговските дружества 
по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните 
заведения – търговски дружества със смесено 
държавно и общинско участие в капитала, 
когато в посочените организации не е изгра-
дено самостоятелно звено за вътрешен одит в 
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор.

(3) Звено „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността 

по вътрешен одит в съответствие с изисквани-
ята на Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор, международните стандарти за профе-
сионална практика по вътрешен одит, Етичния 
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кодекс на вътрешните одитори, статута на 
вътрешния одит и утвърдената от министъра 
на финансите методология за вътрешен одит 
в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 
тригодишен стратегически план и годишен 
план за дейността си, които се утвърждават 
от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен 
ангажимент, който съдържа обхват, цели, 
времетраене и разпределение на ресурсите 
за изпълнение на ангажимента;

4. дава на министъра независима и обек-
тивна оценка за състоянието на одитираните 
системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, 
оценяване и управление на риска, въведени 
от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на 
дейностите със законодателството, вътрешните 
актове и договори; надеждността и всеобхват-
ността на финансовата и оперативната инфор-
мация; създадената организация по опазване 
на активите и информацията; ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейности-
те; изпълнението на задачите, договорите, 
поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане 
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор;

8. докладва и обсъжда с министъра и с 
ръководителите на структурите, чиято дейност 
е одитирана, резултатите от всеки извършен 
одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за 
подобряване на адекватността и ефективността 
на системите за финансово управление и кон-
трол, подпомага министъра при изготвянето 
на план за действие и извършва проверки за 
проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годи-
шен доклад за дейността по вътрешен одит в 
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор;

11. предлага повишаване на професионал-
ната квалификация на вътрешните одитори 
и осъществява контакти с другите звена за 
вътрешен одит от организациите от публич-
ния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VI
Звено „Сигурност на информацията“

Чл. 25. (1) Звено „Сигурност на информа-
цията“:

1. изпълнява възложените му със Закона 
за защита на класифицираната информация 
задачи и следи за спазването на изискванията 
на този закон и на международните договори 
във връзка със защитата на класифицираната 
информация;

2. прилага правилата относно видовете 
защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифи-
цираната информация чрез физически и тех-
нически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на 
отчетността и движението на материалите 
и документите, съдържащи класифицирана 
информация, както и води на отчет случаите 
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. осъществява процедурата по обикнове-
ното проучване по чл. 47 от Закона за защи-
та на класифицираната информация и води 
регистър на проучените лица;

6. следи за правилното определяне на 
нивото на класификация на информацията в 
Министерството;

7. организира и провежда обучението на 
служителите в Министерството в областта на 
защитата на класифицираната информация;

8. осъществява методическо ръководство 
на второстепенните разпоредители с бюджет 
и на организационните единици в Министер-
ството по спазване изискванията на Закона 
за защита на класифицираната информация.

(2) Звено „Сигурност на информацията“ 
се ръководи от служител по сигурността на 
информацията, който е пряко подчинен на 
министъра.

Раздел VІІ
Обща администрация

Чл. 26. Общата администрация е органи-
зирана във:

1. дирекция „Бюджет и финанси“;
2. дирекция „Административни дейности“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и 

протокол“;
4. дирекция „Правна“.
Чл. 27. Дирекция „Бюджет и финанси“:
1. участва в разработването на норматив-

ни актове, планове и програми, свързани с 
финансирането и отчитането на разходите в 
системата на здравеопазването;

2. участва във формирането на бюджета на 
националните програми и проекти в областта 
на здравеопазването;

3. изготвя проекта и контролира изпълнени-
ето на годишния бюджет на Министерството и 
на второстепенните разпоредители с бюджет;

4. определя потребностите от финансови 
ресурси съвместно с административните 
звена на Министерството, осигурява финан-
сирането в рамките на утвърдения бюджет 
и осъществява контрол върху разходите на 
Министерството на здравеопазването;

5. изготвя проект на разпределение на 
бюджета за текущата година на второстепен-
ните разпоредители с бюджет в системата на 
Министерството и организира утвърждаването 
му от министъра;

6. дава методически указания относно 
спазването на нормативната уредба по съста-
вянето, изпълнението и изготвянето на отчета 
за касовото изпълнение на бюджета;
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7. анализира разходите в здравеопазване-
то, подготвя разчети, прави предложения за 
финансиране от държавния бюджет и изготвя 
обобщени финансови отчети в системата на 
Министерството;

8. предлага корекции по бюджета на Минис-
терството и отразява промените по дейности 
и структури в бюджета на второстепенните 
разпоредители с бюджет в системата на Ми-
нистерството;

9. разработва финансовите обосновки и 
дава становища към проекти на нормативни 
актове;

10. участва във формирането на бюджетните 
приоритети и насоки, в анализа и оценката на 
стабилността на финансирането на система-
та на здравеопазването и по координацията 
и анализирането на бюджетните приходи и 
разходи и в разпределението на финансира-
нето между Министерството, Националната 
здравноосигурителна каса, общините и дру-
гите ведомства;

11. участва в изготвянето, обсъждането и 
съгласуването на основните макроикономи-
чески показатели и бюджетната политика в 
системата на здравеопазването в съответ-
ствие с приетите програми и определените 
параметри с Международния валутен фонд, 
Международната банка за възстановяване и 
развитие (Световната банка), Министерството 
на финансите и други международни финан-
сови институции;

12. участва в разработването на методо-
логията и координира осъществяването на 
реформа в програмното бюджетно прогно-
зиране, планиране, съставяне и отчитане в 
системата на здравеопазването;

13. участва в изготвянето на стандартите 
за финансиране на делегираните от държавата 
дейности в областта на здравеопазването;

14. участва в разработването на методоло-
гията за отчетност на търговските дружества; 

15. съгласува списъка със средствата за 
капиталови разходи и организира утвържда-
ването им от министъра;

16. изготвя и контролира банковите пла-
щания за лечебни заведения, централните 
доставки и заемните споразумения в системата 
за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;

17. изготвя разчети и следи за изпълнението 
на договорите за субсидиране на преобразу-
вани лечебни заведения за болнична помощ 
с държавно и общинско участие;

18. осъществява оперативен контрол, ор-
ганизира текущото финансово отчитане на 
средствата по външни заемни споразумения и 
дарения, осъществява плащанията на Минис-
терството в системата на „Единната сметка“ 
и организира разходването на средствата по 
валутните сметки;

19. изготвя ежемесечни и тримесечни 
отчети за касовото изпълнение на бюдже-
та на Министерството, съставя, изпълнява, 

приключва и отчита бюджетните сметки на 
Министерството и изготвя годишния баланс;

20. съхранява счетоводните документи 
съгласно изискванията на Закона за счето-
водството и вътрешните актове на Минис-
терството;

21. съгласува договорите за доставки и 
услуги и за строителство;

22. изготвя месечните ведомости за работ-
ни заплати и извършва плащанията по тях;

23. съхранява ведомостите за заплати, ор-
ганизира изготвянето на типовите образци, 
свързани с пенсионирането на служителите 
от Министерството.

Чл. 28. Дирекция „Административни дей-
ности“:

1. организира документооборота и архив-
ната дейност в Министерството и поддържа 
автоматизираната информационна система за 
документооборот; 

2. предоставя справки за състоянието и 
движението на документите, регистрирани в 
автоматизираната система за управление на 
документооборота;

3. организира подготовката и съгласуването 
на проекти на актове и отговаря за внасянето 
им за разглеждане на заседания на Минис-
терския съвет;

4. информира политическия кабинет, глав-
ния секретар и ръководителите на звена-
та в Министерството относно актовете на 
Министерския съвет, които засягат или са 
свързани с дейността на Министерството и 
второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра;

5. организира дейността по съгласуване, 
одобряване и изпращане за обнародване в 
„Държавен вестник“ на нормативни актове, 
които се издават от министъра;

6. поддържа и съхранява досиетата на 
нормативните актове, издадени от министъра 
или приети от Министерския съвет, по които 
министърът е вносител;

7. организира и координира дейностите по 
административното обслужване на физически 
и юридически лица;

8. отговаря за реализирането на електронни 
административни услуги в съответствие със 
Закона за електронното управление и подзако-
новите нормативни актове по прилагането му;

9. подпомага дейността по предоставяне на 
достъп до обществена информация съгласно 
Закона за достъп до обществена информация;

10. организира експертиза за ценността на 
документите, съхранявани в архива, тяхната 
обработка и предаване в Централния държа-
вен архив;

11. разработва и реализира подходящи стра-
тегии и политики за управление на човешките 
ресурси в съответствие със стратегическите 
цели на Министерството;

12. участва в разработването на политики за 
оптимизиране на организационната структура 
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на Министерството и методически подпомага 
изпълнението им;

13. разработва прогнози и планове за чо-
вешките ресурси в Министерството;

14. организира дейността по набирането и 
подбора на персонала; организира и оказва 
методическа помощ при провеждането на 
конкурси за постъпване на държавна служба 
в Министерството;

15. изготвя всички актове, свързани с въз-
никването, изменянето и прекратяването на 
служебните и трудовите правоотношения, в 
съответствие със законовите разпоредби; офор-
мя, води и съхранява служебните и трудовите 
досиета на служителите в Министерството;

16. организира провеждането на конкурси 
и изготвянето на актове по възникването, 
изменението и прекратяването на правоотно-
шенията с ръководителите на второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра и 
съхранява трудовите им досиета;

17. участва в изготвянето на стратегически 
документи в областта на управлението на 
човешките ресурси;

18. изготвя и актуализира длъжностните 
и поименните щатни разписания на Минис-
терството;

19. анализира и проектира длъжностите в 
Министерството, като организира съставянето 
и актуализирането на длъжностните характе-
ристики на служителите в администрацията;

20. организира въвеждането и поддържа 
прилагането на системи за оценяване, запла-
щане и израстване в кариерата на служителите 
в Министерството;

21. организира и контролира обучението 
и развитието на персонала, като предлага и 
реализира програми за обучение и профе-
сионална квалификация за служителите в 
Министерството;

22. извършва проучвания сред служителите 
в Министерството за подобряване на орга-
низационната култура и условията на труд;

23. поддържа и актуализира съществува-
щите бази данни, свързани с управление на 
човешките ресурси;

24. координира, подпомага и осигурява 
технически дейността на Отрасловия съвет 
за тристранно сътрудничество в здравеопаз-
ването и на постоянно действащата жилищна 
комисия в Министерството;

25. изготвя проекти на нормативни ак-
тове и договори в областите на дейност на 
дирекцията;

26. разработва план за охрана на Министер-
ството чрез физически и технически средства 
и следи за изпълнението му;

27. отговаря за и осъществява контрол при 
охраната и сигурността на сградите, помеще-
нията и съоръженията на Министерството;

28. участва в разработването на правилата 
за пропускателния режим и плана за охраната 
на Министерството; издава пропуски и следи 
за спазването на режима за допускане на 
външни лица в сградата на Министерството;

29. организира поддръжката в изправност 
на общодостъпните за служителите пожаро-
гасителни средства;

30. извършва транспортното обслужване и 
организира, контролира и отговаря за правил-
ната техническа експлоатация и поддръжка 
на ведомствения автотранспорт;

31. организира и осъществява материално-
техническото снабдяване на Министерство-
то – машини, съоръжения, резервни части, 
инвентар, организационна техника, консу-
мативи, материали и обзавеждане, тяхното 
стопанисване и съхранение;

32. инициира действия по застраховането 
на движимото и недвижимото имущество 
на Министерството съобразно действащите 
нормативни актове;

33. организира и осигурява почистването 
и санитарно-хигиенните условия в админи-
стративната сграда на Министерството и в 
прилежащия є външен район;

34. осигурява поддръжката и ремонта на 
движимото и недвижимото имущество на 
Министерството;

35. организира поддръжката и ремонта на 
електрическата, водопроводната, канализаци-
онната, отоплителната и други обслужващи 
инсталации в сградата на Министерството;

36. отговаря за изграждане на вътрешна 
комуникационна система за системата на 
здравеопазването между Министерството, 
второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра, Националната здравноосигури-
телна каса, лечебните заведения – търговски 
дружества, и др.;

37. координира изграждането на електронни 
бази данни, в които се съхраняват данни и не-
структурирани електронни документи – обект 
на административния документооборот, как-
то и всички данни, за които по закон има 
изиск ване да бъдат приведени и обработвани 
в цифров вид;

38. отговаря за създаване на условия за 
отворено и прозрачно управление в здраве-
опазването, като осигурява достъпност до 
обществената информация, интерактивно 
отчитане на резултатите от изпълнението на 
програмните документи и проекти и възмож-
ност за подаване на мнения, предложения, 
сигнали и жалби по електронен път, както и 
проследимост на резултатите;

39. създава критерии за унифициране на 
визиите на сайтовете на второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра;

40. създава и администрира здравен ре-
гистър, включващ електронните регистри, 
поддържани в Министерството въз основа на 
нормативен акт, и свързаните с тях услуги;

41. въвежда архитектурни и технологични 
решения и осъществява дейностите, свързани 
с постигане на мрежова и информационна 
сигурност на администрацията;

42. планира ресурсното осигуряване на ин-
формационните и комуникационните системи;
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43. координира процесите по приоритизи-
ране и поетапно внедряване на електронни 
услуги на база възможност за реализиране и 
мултипликационен ефект върху други услуги 
и осигурява възможност за обратна връзка 
и въздействие;

44. организира и осигурява техническата 
поддръжка на информационно-комуникацион-
ната инфраструктура на Министерството – ло-
кални мрежи, комуникационно оборудване, 
телефонна инсталация, системен софтуер и 
хардуер;

45. поддържа регистри на потребителите и 
на компютърната техника в Министерството;

46. участва в дейностите в Министерството 
по доставка на хардуер, софтуер и системни 
решения и ги съгласува в съответствие с 
изискванията за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност; 

47. проучва, съгласува и контролира заку-
пуването на нов хардуер, както и внедряването 
на регистри, база данни и нови съвременни 
технологии с цел повишаване на сигурност-
та и ефективността на съществуващите ин-
формационни и комуникационни системи и 
въвеждането на нови софтуерни решения в 
Министерството в съответствие с изисквани-
ята на Закона за електронното управление;

48. поддържа и актуализира вътрешна ин-
формационна система – интранет;

49. отговаря за въвеждането и внедряването 
на системи в структурата на Министерството, 
свързани с електронното правителство, и за 
въвеждането на правила и технологии за ин-
формационна сигурност и оперативна съвмес-
тимост на документите и данните, обменяни 
между администрациите в съответствие с 
действащата нормативна уредба.

Чл. 29. Дирекция „Връзки с обществеността 
и протокол“:

1. планира, координира и провежда медий-
ната политика на Министерството и публич-
ното представяне на министъра, на членовете 
на политическия кабинет и на служителите 
на Министерството;

2. осигурява публичност и прозрачност на 
дейността на Министерството;

3. отговаря за поддържането и ежедневното 
актуализиране на българската и на англий-
ската версия на официалния интернет сайт 
на Министерството;

4. организира дейността по поддържане на 
онлайн консултации на интернет страницата 
на Министерството по въпроси на здраве-
опазването и приема сигнали, жалби и запит-
вания на граждани, получени по „Горещата 
телефонна линия“ и на електронния адрес на 
Министерството;

5. подготвя съобщения за средствата за ма-
сово осведомяване по проекти на нормативни 
актове, организира и отговаря за обявяване-
то на проектите на нормативни актове и на 

стратегически документи на страницата на 
Министерството в интернет и на Портала за 
обществени консултации;

6. разработва, организира и възлага ин-
формационни кампании за предварително 
представяне и популяризиране на политиките 
на Министерството с цел информиране на 
гражданите; инициира, организира и коор-
динира извършването на социологически 
проучвания за нагласите на обществото по 
отделните политики на Министерството;

7. подготвя, координира и осъществява 
публичните изяви на министъра, на члено-
вете на политическия кабинет, на служители 
на Министерството и на представители на 
второстепенните разпоредители с бюджет и 
организира архив на изявите;

8. координира и организира провеждането 
и протоколното осигуряване на официални и 
работни срещи, семинари, дискусии и кръгли 
маси в Министерството;

9. организира, координира и подготвя 
участието в международни прояви и отчита 
международната дейност на министъра, на 
членовете на политическия кабинет и на 
служителите в Министерството, подготвя и 
съгласува програмите за посещение в страната 
на чуждестранни делегации и на официални 
гости в Министерството и осъществява ця-
лостната организация на посещенията;

10. отговаря за и координира цялостната 
организация на посещенията на министъра, 
заместник-министрите, главния секретар и на 
други представители на Министерството при 
официални и работни посещения в чужбина, 
както и при посещения в страната по покана 
на министъра на чуждестранни делегации и 
на официални гости; 

11. осигурява преводите при провеждането 
на мероприятията и извършва преводи на 
материали и документи от български език на 
съответния чужд език и обратно;

12. подготвя протоколната вътрешна и 
международна кореспонденция на министъра и 
на Министерството, осигурява преводите при 
срещите с чужденци и извършва превод и об-
работка на международната кореспонденция;

13. организира командироването в чужбина;
14. изготвя паметна записка за всяка ко-

мандировка на министъра на здравеопазването 
в чужбина;

15. отговаря за прилагането на протокол-
ните стандарти на Република България в 
Министерството.

Чл. 30. Дирекция „Правна“:
1. разработва, съгласува и участва в изгот-

вянето на проекти на нормативни актове от 
компетентността на министъра или свързани 
с дейността на Министерството и дава стано-
вища във връзка с прилагането им;

2. проучва от правна страна резултатите 
от прилагането на законите и изготвя пред-
ложения за изменение и систематизиране на 
законодателството;
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3. изготвя и/или съгласува всички ста-
новища по проекти на нормативни актове, 
постъпили в Министерството;

4. съгласува подготвените от други адми-
нистративни звена на Министерството или 
от второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра проекти на актове на Ми-
нистерския съвет, свързани със системата на 
здравеопазването;

5. осигурява в правно-нормативно отно-
шение дейността на Министерството, като 
оказва правна помощ на министъра и на 
административните звена;

6. осъществява процесуалното представи-
телство по дела, по които страна е министърът 
или Министерството;

7. изготвя проекти, съгласува или дава 
становища по законосъобразността на адми-
нистративните актове, издавани от министъра, 
от упълномощено от него длъжностно лице 
и от главния държавен здравен инспектор;

8. дава становища по законосъобразността 
на процедури по реда на Закона за държавната 
собственост, Закона за държавния служител, 
Кодекса на труда, Закона за достъп до об-
ществена информация и други, провеждани 
в Министерството;

9. подготвя становища по конституцион-
ни дела, по които заинтересувана страна е 
министърът;

10. съгласува проектите на наказателни 
постановления от компетентност на министъра 
и на главния държавен здравен инспектор;

11. изготвя становища за даване на за-
дължителни предписания и за налагане на 
принудителни административни мерки и 
следи за законосъобразното провеждане на 
производството по налагане на принудителни 
административни мерки и административно-
наказателна отговорност;

12. дава становища и предложения във 
връзка с решаването на правни проблеми, 
свързани с лицензионната, разрешителната и 
регистрационната дейност от компетентност 
на Министерството;

13. поддържа информационна база данни 
за делата пред Комисията за защита от дис-
криминация, Комисията за защита на конку-
ренцията и пред всички съдебни инстанции 
в страната;

14. анализира и обобщава състоянието на 
заведените от и срещу Министерството дела;

15. съгласува за законосъобразност про-
екти на договори, по които Министерството 
е страна;

16. изготвя становища по проекти на меж-
дународни договори;

17. участва в разработването и съгласува 
по законосъобразност проекти на позиции на 
Република България пред съдебните инсти-
туции на Европейския съюз и структурите 
на Европейския съюз в областта на здраве-
опазването.

Раздел VIII
Специализирана администрация

Чл. 31. Специализираната администрация 
е организирана във:

1. дирекция „Медицински дейности“;
2. дирекция „Здравен контрол“;
3. дирекция „Промоция и профилактика 

на болести и зависимости“;
4. дирекция „Лекарствена политика“;
5. дирекция „Планиране, анализ и контрол“;
6. дирекция „Международни дейности“;
7. дирекция „Международни проекти и 

електронно здравеопазване“;
8. дирекция „Търговски дружества и соб-

ственост“;
9. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 32. Дирекция „Медицински дейности“:
1. разработва, съгласува и участва в из-

готвянето на нормативни актове в областта 
на медицинските дейности, медицинското 
образование и квалификация, здравната 
закрила на децата, репродуктивното здраве, 
асистираната репродукция;

2. разработва и съгласува национални 
програми и национални здравни стратегии в 
областта на здравната политика;

3. участва в разработването и обобщава-
нето на годишния доклад за състоянието на 
здравето; 

4. подпомага министъра при провеждане на 
политиките, свързани с дейностите по репро-
дуктивно здраве, детско здраве, редки болести, 
асистирана репродукция и трансплантация на 
органи, тъкани и клетки;

5. организира и координира дейностите, 
свързани с правомощията на министъра на 
здравеопазването относно предоставянето 
на медицинска помощ и медицински услуги 
извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване;

6. организира, координира и контролира 
дейностите по осъществяване на спешна 
медицинска помощ, медицинска експертиза, 
стационарна психиатрична помощ, медико-
социални грижи за деца и медицински научни 
изследвания върху хора; 

7. подпомага министъра при осъществя-
ването на контролните му функции върху 
лечебните заведения; 

8. подпомага министъра при упражнява-
нето на контролни функции и методическо 
ръководство в лечебните заведения, създадени 
към Министерския съвет, Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на правосъдието и 
Министерството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията;

9. подпомага министъра при определянето 
на национални и републикански консултанти 
по медицински специалности; 

10. разработва и актуализира проекти на 
медицински стандарти за качеството на оказ-
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ваната медицинска помощ и осигуряването 
на защита на правата на пациентите; 

11. дава указания на лечебните заведения 
по прилагане на утвърдените медицински 
стандарти;

12. участва в извършването на оценка на въз-
действие при прилагане на законодателството 
в областите на компетенции на дирекцията;

13. администрира процесите при предоста-
вянето на административни услуги, свързани 
с дейността на дирекцията;

14. актуализира регистри, списъци и други 
бази данни, свързани с дейността на дирекци-
ята, в случаите, предвидени със закон;

15. координира дейността на регионалните 
здравни инспекции, свързана с медицинските 
дейности;

16. участва в изготвянето на стандартите 
за финансиране на делегираните от държава-
та дейности в областта на здравеопазването 
и предлага при необходимост промени в 
натуралните показатели за броя на децата в 
детските ясли и детските кухни по общини;

17. осигурява техническото обслужване 
на дейността на: Акредитационния съвет, 
Комисията за лечение в чужбина, Комисията 
за разглеждане на документи за признаване 
на организации за защита на правата на па-
циентите за представителни, Комисията за 
признаване на професионална квалификация 
по регулирана медицинска професия и/или 
специалност в областта на здравеопазването, 
Обществения съвет по правата на пациентите, 
Съвета по медицински стандарти и на други 
съвети и комисии от областта на компетен-
циите на дирекцията;

18. участва в разработването на планове 
за медицинско осигуряване при бедствия, 
аварии и катастрофи;

19. организира, координира и отговаря за 
изпълнението на дейностите, свързани с коор-
динация на системите за социална сигурност 
в частта здравни грижи;

20. разработва критерии и системи за оценка 
на резултатите от медицинската дейност на 
лечебните заведения;

21. подпомага министъра при осъщест-
вяването на контролните му функции във 
връзка с прилагането на неконвенционални 
методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве;

22. организира и осъществява процедурите, 
свързани с упражняване правото на транс-
гранично здравно обслужване, заплащано от 
бюджета на Министерството;

23. участва в разработването на Национална 
здравна карта и в изготвянето на доклада за 
изпълнението є;

24. участва в изготвянето на становища и 
позиции във връзка с работните органи към 
Съвета на Европа и на Европейската коми-
сия по въпроси, свързани с компетенциите 
на дирекцията;

25. организира и осъществява процедурите, 
свързани с временно упражняване на меди-
цински дейности в Република България от 
граждани на страни – членки на Европейския 
съюз, и на държави от Европейското иконо-
мическо пространство;

26. подпомага министъра при осъщест-
вяване на правомощията му по планиране, 
координация и контрол на дейностите по 
провеждане на обучение за придобиване 
на специалност и следдипломно обучение 
на медицински специалисти в областта на 
здравеопазването, както и на немедицински 
специалисти с немедицинско образование, 
работещи в националната система на здра-
веопазването;

27. разработва, прилага и анализира поли-
тики и концепции, свързани с медицинското 
образование и квалификация;

28. подпомага министъра при упражняване 
на правомощията му по методическо ръковод-
ство, координация и контрол върху дейността 
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, 
Изпълнителната агенция по трансплантация, 
Центъра за асистирана репродукция и Център 
„Фонд за лечение на деца“;

29. участва в проверки по сигнали и в 
разглеждането на предложения, свързани с 
компетенциите на дирекцията;

30. подпомага министъра по осигуряване 
на готовността за работа в условия на кризи 
от военен и невоенен характер и осъществява 
координация на медицинската помощ при 
спешни състояния;

31. разработва план за привеждане на Ми-
нистерството от мирно на военно положение, 
военновременен план и план за разсредото-
чаване и евакуация и провежда мероприятия 
за тяхното изпълнение;

32. разработва плана на Министерството 
за действия при бедствия;

33. разработва плана на Министерството 
за управление при кризи вследствие на теро-
ристична дейност;

34. организира разработването на воен-
новременния план и осъществява неговото 
поддържане и коригиране в съответствие с 
утвърдена методология за военновременно 
планиране;

35. организира денонощно дежурство за 
поддържане готовността на Министерството 
и подведомствените му структури и оповес-
тяването му при привеждане на страната от 
мирно на военно положение и при стихийни 
бедствия и аварии;

36. организира, планира и ръководи дей-
ностите по привеждане на Министерството, 
второстепенните разпоредители с бюджет и 
държавните лечебни заведения в готовност 
за работа при бедствия;

37. оказва методическа помощ при разра-
ботването и провеждането на мероприятия-
та по поддържане на плановете за работа в 
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системата на здравеопазването при бедствия, 
изготвя експертна оценка за състоянието 
и възможностите на медицинските сили и 
средства на страната;

38. организира и осигурява поддържането 
на пунктове за управление в техническа го-
товност за използване;

39. организира и осъществява медицинското 
осигуряване на пострадалите при кризи;

40. организира подготовката на ръководния 
състав, тренировките и ученията по военно-
временния план и подпомага ръководството 
при въвеждането му в действие; 

41. участва в организирането и поддържа-
нето на съвместимостта на структурите от 
здравната мрежа на страната със структурите 
на НАТО и Европейския съюз, разработва 
модели за реакция по видове кризи за защи-
тата на живота и здравето на населението;

42. организира и осигурява взаимодейст-
вието с Министерството на отбраната и с 
другите министерства и ведомства в процеса 
на отбранителното планиране по отношение 
на поддържането, използването и осигурява-
нето на необходимите граждански ресурси за 
отбраната на страната и управлението при 
бедствия;

43. организира и осигурява взаимодейст-
вието с другите министерства и ведомства 
по отношение на ранното предупреждение и 
оповестяване при бедствия;

44. планира, разпределя и отчита бюджет-
ните средства по изграждането и експлоата-
цията на комуникационно-информационна 
система за управление при кризи и отбрани-
телно-мобилизационна подготовка и участва 
в разработването на проекти на нормативни 
актове за работа в условия на бедствия.

Чл. 33. (1) Дирекция „Здравен контрол“:
1. подпомага министъра при ръководене 

на националната система на здравеопазване 
във връзка с контрола на дейностите, свър-
зани с профилактиката на заразните болести 
и ограничаването на тяхното разпростране-
ние, промоцията на здраве и превенцията на 
рисковите фактори за хроничните незаразни 
болести; 

2. подпомага министъра при ръководене 
на националната система на здравеопазване 
във връзка с контрола на дейностите, свър-
зани с опазване на здравето на гражданите 
и държавния здравен контрол;

3. подпомага дейността на главния дър-
жавен здравен инспектор при организацията 
и контрола на национално ниво на държав-
ния здравен контрол по чл. 15 от Закона за 
здравето;

4. подпомага дейността на главния държавен 
здравен инспектор във връзка с дейностите 
по надзора на заразните болести;

5. участва в изготвяне на годишния доклад 
на министъра за състоянието на здравето на 
гражданите и изпълнението на Националната 
здравна стратегия;

6. подпомага министъра при организацията 
и координацията във връзка с провеждането 
на граничен здравен контрол за предпазване 
на страната от внасяне и разпространение на 
инфекции с висок епидемичен риск;

7. анализира епидемичната обстановка в 
страната, изготвя анализи, оценки и прогно-
зи, свързани с надзора на заразните болести;

8. планира, разпределя и контролира цен-
тралните доставки на биопродукти, осигуря-
вани от Министерството по реда на чл. 82, 
ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, и анализира 
данните относно приложените дози в лечеб-
ните заведения и постигнатия имунизационен 
обхват в страната;

9. осъществява методическо ръководство по 
планиране, съхранение, прилагане, отчитане 
на приложени дози биопродукти, спазване 
схемите по Националния имунизационен 
календар, отлагане от имунизации и реиму-
низации по медицински противопоказания;

10. контролира изпълнението на Нацио-
налния имунизационен календар, подготвя, 
предлага и координира мерки за повишаване 
на имунизационния обхват;

11. организира събирането на информация 
и прави анализи при извънредни имунизаци-
онни кампании;

12. разработва и предлага на министъра 
специфични профилактични и противоепиде-
мични мерки при възникване на извънредна 
епидемична обстановка и контролира изпъл-
нението им;

13. организира дейностите по профилак-
тиката и контрола на инфекциите, свързани 
с медицинското обслужване;

14. изготвя, ръководи, координира и кон-
тролира изпълнението, отчитането и оценката 
на дейностите по национални профилактич-
ни, здравнообразователни и други програми, 
планове за действие и проекти в областта на 
общественото здраве, включително надзора 
на заразните болести, имунопрофилактиката, 
както и изпълнението на Националния иму-
низационен календар;

15. участва в разработването на минимал-
ните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд и изискванията за физиоло-
гичните режими на труд и почивка;

16. участва в изготвянето на анализи за 
състоянието, тенденциите и проблемите на 
дейността по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и предлага мерки 
за подобряването є;

17. разработва инструктивни материали, 
указания и стандартни оперативни процедури 
за прилагане на законодателството и провеж-
дането на контролната и профилактичната 
дейност;
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18. методически подпомага специализи-
раните дирекции в регионалните здравни 
инспекции при надзора на заразните болести.

19. разработва, съгласува и участва в из-
готвянето на проекти на нормативни актове 
в областите на дейност на дирекцията;

20. разработва и съгласува стратегии и 
програми в областта на здравеопазването;

21. участва в извършването на оценка на 
въздействие в областите на дейност на ди-
рекцията;

22. разработва и актуализира критерии, 
методики, норми и стандартни оперативни 
процедури за определяне на здравните изис-
квания за обектите с обществено предназна-
чение, продуктите, стоките със значение за 
здравето на човека и дейностите със значение 
за здравето на човека, както и максимално 
допустимите нива на факторите на жизнената 
среда;

23. осъществява методическо ръководство 
на мониторинговите системи за влиянието на 
факторите на жизнената среда върху здравето 
на населението, водите и почвите и предлага 
мерки за предотвратяване на вредните после-
дици от рисковите фактори;

24. участва в разработването и актуализи-
рането на норми за допустимото съдържание 
на вредни вещества в почвата;

25. участва в актуализирането на класи-
фикация на отпадъците;

26. участва в процедурите по екологична 
оценка на устройствени планове и програми и 
оценка на въздействието върху околната среда 
по реда на Закона за опазване на околната 
среда, както и в процедурите по съгласуване 
на устройствени планове и оценка на ин-
вестиционни проекти по реда на Закона за 
устройство на територията;

27. периодично анализира и оценява дей-
ността на органите на държавен здравен кон-
трол във връзка с контролната им дейност и 
информира министъра с доклади;

28. подпомага министъра при осъществя-
ване на превантивен контрол при пускане 
на пазара на биоциди по глава четвърта от 
Закона за защита от вредното въздействие на 
химични вещества и смеси и текущ контрол 
в случаите по чл. 25, т. 1, 2, 2а, 7, 10, 14а и 
18 – 22 от закона;

29. осъществява методическа, консултатив-
на и експертна помощ на дирекции от специ-
ализираната администрация на регионалните 
здравни инспекции във връзка с държавния 
здравен контрол и опазване на общественото 
здраве, включително разработва указания за 
планиране, извършване и отчитане на дей-
ността им в областта на общественото здраве;

30. администрира процесите при предоста-
вянето на административни услуги, свързани 
с дейността на дирекцията;

31. изпълнява функциите и задълженията 
на Министерството по системите на Европей-
ския съюз за бързо съобщаване за наличие на 
опасни стоки на пазара (RAPEX) и за бързо 
съобщаване за наличие на опасни храни и 
фуражи (RASFF) и изпълнява ролята на ком-
петентна контактна точка по тези системи;

32. участва в изготвянето на становища и 
позиции и представлява страната в комитетите, 
работните групи и в други работни органи 
към Съвета на Европейски съюз, Европейската 
комисия, Съвета на Европа и Европейския 
орган по безопасност на храните и други по 
въпросите в областта на общественото здраве 
и безопасността на храните;

33. организира предоставянето и анализира 
здравната информация за нуждите на нацио-
налната система за здравеопазване;

34. организира разрешителната и регис-
трационната дейност, създава и поддържа 
регистри, списъци и други бази данни, свър-
зани с дейността на дирекцията, в случаите, 
предвидени в закон;

35. организира и ръководи на национално 
ниво мониторинговите системи за водите за 
питейно-битови цели, минералните води, во-
дите за къпане, атмосферния въздух, шума в 
урбанизираните територии, нейонизиращите 
и йонизиращите лъчения;

36. изготвя и предоставя на Европейската 
комисия доклади с резултатите от проведения 
контрол и/или мониторинг на качеството на 
питейните води и водите за къпане, козметич-
ните продукти, химичните вещества и смеси 
и други продукти със значение за здравето на 
човека и на дейности и фактори на жизнената 
среда със значение за здравето на населението 
в изпълнение на задълженията, произтича-
щи от членството на Република България в 
Европейския съюз;

37. организира и участва в провеждането на 
мисии и проверки на органи на Европейската 
комисия в областите на дейност на дирекцията;

38. осъществява сътрудничество с между-
народни организации по въпросите, свързани 
с областите на дейност на дирекцията;

39. организира и участва в проверки и в 
разглеждането на предложения и сигнали, 
свързани с дейността на дирекцията;

40. осъществява техническо обслужване на 
Експертния съвет по биоциди, Комисията за 
регистриране на служби по трудова медицина, 
на съвети по чл. 21 и 45 от Закона за адми-
нистрацията и на други комисии и съвети в 
областите на дейност на дирекцията;

41. участва в изготвянето на становища и 
позиции и представлява страната в комитетите, 
работните групи и други работни органи към 
Съвета на Европейския съюз, Европейската 
комисия, Съвета на Европа и други по въпро-
сите в областите на дейност на дирекцията.
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(2) Държавният здравен контрол на нацио-
нално ниво се извършва от държавни здравни 
инспектори, които са държавни служители.

(3) Държавните здравни инспектори не 
могат да упражняват под каквато и да е 
форма дейност, която подлежи на държавен 
здравен контрол.

(4) При неспазване на здравните изисквания 
за обектите с обществено предназначение и 
за продуктите, стоките и дейностите със зна-
чение за здравето на човека и на максимално 
допустимите нива на факторите на жизнената 
среда държавните здравни инспектори дават 
задължителни предписания и определят срок 
за отстраняване на нарушенията.

(5) При съмнения за безопасността на 
продукти и стоки със значение за здравето на 
човека държавният здравен инспектор издава 
писмено предписание за спиране реализацията 
на стоките със значение за здравето на човека.

Чл. 34. Дирекция „Промоция и профилак-
тика на болестите и зависимостите“:

1. осигурява технически дейността на 
Нацио налния съвет по наркотични вещества, 
като организира подготовката на заседания-
та на съвета и координира изпълнението на 
взетите на заседанията решения;

2. координира работата на експертните 
групи по чл. 14 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите към 
Експертния съвет по чл. 14 от Закона за кон-
трол върху наркотичните вещества и прекур-
сорите, създадени със заповед на министъра;

3. координира дейността на общинските 
съвети по наркотични вещества и превантивни 
информационни центрове към тях в общините;

4. изпълнява задачи от Националната 
стратегия за борба с наркотиците, създадени 
с превенцията – сключване на договори с 
общините, в които има създадени общински 
съвети по наркотични вещества за финанси-
ране разработването на стратегии и програми, 
провеждане на Национална конференция по 
проблемите на превенцията на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества;

5. обобщава годишния доклад на правител-
ството на Република България за прилагане 
на международни договори и националното 
законодателство по наркотични вещества;

6. осигурява технически дейността на Екс-
пертния съвет по лечение на зависимости, 
като приема постъпващата документация и 
я завежда в регистър, организира подготов-
ката и провеждането на заседанията, изготвя 
дневен ред и води протокол на заседанията, 
съхранява протоколите от заседанията и 
другите документи, свързани с работата на 
Експертния съвет;

7. организира дейността по издаване, про-
мяна, подновяване и отнемане на разрешения 
за осъществяване на програми за лечение с 
опиеви агонисти и агонист-антагонисти на 
лица, зависими от опиоиди, и осъществява 

контрол на отчетността, документацията и 
съхранението на наркотични вещества, из-
ползвани в програмите;

8. координира и ръководи методически 
дейността на инспекторите по наркотични 
вещества към регионалните здравни инспек-
ции във връзка с осъществяването на кон-
трол върху лечението на лица, зависими от 
наркотични вещества;

9. разработва концепция за развитие и 
стратегия в областта на намаляването на 
търсенето на наркотици;

10. координира изпълнението на нацио-
нални стратегии и програми в областта на 
борбата с наркотиците;

11. организира и участва в проверки и в 
разглеждането на предложения и сигнали, 
свързани с провеждането на политиката на 
контрол върху наркотичните вещества;

12. създава и поддържа списъци, регистри 
и други бази данни, свързани с дейността на 
дирекцията, в случаите, предвидени в закон;

13. проучва и реализира възможности за 
участие в специализирани донорски програми 
в областта на Синдрома на придобита имунна 
недостатъчност (СПИН), туберкулозата, сек-
суално предаваните инфекции (СПИ) и други 
социално значими заболявания;

14. осъществява координация при плани-
рането, изготвянето и изпълнението на на-
ционалните програми в областта на СПИН, 
туберкулозата и СПИ и свързаните с тях 
специализирани донорски програми;

15. методически ръководи лечебните заве-
дения за спазване на нормативната уредба по 
отношение на лечението и мониторинга на 
пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ;

16. участва в изготвянето на становища и 
позиции и представлява страната в комитетите, 
работните групи и други работни органи към 
Съвета на Европейския съюз, Европейската 
комисия, Съвета на Европа и други по въпро-
сите в областите на дейност на дирекцията;

17. осъществява техническо обслужване на 
Националния координационен комитет за бор-
ба срещу СПИН и туберкулоза, Националния 
съвет по превенция на СПИН, туберкулоза 
и СПИ, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона 
за администрацията и на други комисии и 
съвети в областите на дейност на дирекцията;

18. планира, разпределя и контролира 
целесъобразното разходване на средства, 
определени за управление от Министерство-
то, от Глобален фонд, като се съобразява с 
нормативните актове и вътрешните правила 
в Министерството;

19. периодично, но най-малко веднъж на 
6 месеца, подготвя доклад до министъра за 
всички изразходени средства от Глобален 
фонд, както и анализ на ефективността и 
ефикасността от изразходените средства;
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20. организира и участва в проверки и в 
разглеждането на предложения и сигнали, 
свързани с дейността на дирекцията;

21. участва в изготвянето на стандартите 
за финансиране на делегираните от държавата 
дейности в областта на здравеопазването и 
предлага при необходимост промени в на-
туралните показатели за броя на здравните 
медиатори по общини.

Чл. 35. Дирекция „Лекарствена политика“:
1. подпомага министъра при провеждане 

на лекарствената политика като част от на-
ционалната здравна политика;

2. подпомага министъра при провеждане 
на политиките, свързани с дейностите по 
осигуряване на кръв и кръвни продукти;

3. разработва, съгласува и участва в изгот-
вянето на проекти на нормативни актове в 
областите на дейност на дирекцията;

4. разработва и съгласува стратегии и 
програми в областта на здравеопазването в 
областите на дейност на дирекцията;

5. участва в извършването на оценка на 
въздействие при прилагане на законодател-
ството, свързано с лекарствените продукти, 
медицинските изделия и наркотичните ве-
щества;

6. планира, разпределя и контролира цен-
тралните доставки на лекарствени продукти 
за лечебните заведения, като:

а) изготвя предложения до министъра от-
носно необходимите количества лекарствени 
продукти и свързаните с това финансови 
средства, заплащани от държавния бюджет;

б) осъществява контрол върху доставките 
и разпределянето на лекарствени продукти, 
заплащани от държавния бюджет;

7. осъществява методическо ръководство 
върху снабдяването с лекарства и употребата 
на лекарствени продукти от крайните полу-
чатели на лекарствени продукти, заплащани 
от държавния бюджет;

8. събира и обработва данни относно 
използваните лекарствени продукти в лечеб-
ните заведения, извършва анализи, оценки 
и прогнози по проблемите на лечението с 
лекарствени продукти;

9. осигурява технически дейността на 
Висшия съвет по фармация, Комисията по 
прозрачност, Централната комисия по етика 
и на други съвети и комисии в областите на 
дейност на дирекцията;

10. участва в изготвянето на становища и 
позиции за участие в работните органи към 
Съвета на Европейския съюз и на Европейската 
комисия по въпросите в областта на лекар-
ствените продукти и медицинските изделия;

11. администрира процесите по издаване, 
промяна, подновяване и отнемане на лицензии 
за производство, преработване, съхраняване 
и търговия в страната, внос, износ и транзит, 
пренасяне и превозване на наркотични веще-

ства от Списъка на веществата с висока степен 
на риск, намиращи приложение в хуманната 
и ветеринарната медицина и от Списъка на 
рисковите вещества за медицински цели;

12. администрира процесите по издаване, 
промяна и отнемане на лицензии за търго-
вия на дребно и съхраняване на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества 
от Списъка на веществата с висока степен 
на риск, намиращи приложение в хуманната 
и ветеринарната медицина и от Списъка на 
рисковите вещества;

13. администрира издаването на разреши-
телни за внос и износ на наркотични вещества, 
както и на разрешения на лица, пътуващи 
зад граница, да носят за лична употреба ле-
карствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества от Списъка на веществата с висока 
степен на риск, намиращи приложение в 
хуманната и ветеринарната медицина и от 
Списъка на рисковите вещества, за лечение 
до 30 дни; 

14. администрира процесите по издаване, 
промяна и отнемане на разрешения за про-
изводство, придобиване, внос, износ, съхраня-
ване, прилагане и използване на ограничени 
количества от растенията и веществата от 
Списъка на растения и вещества с висока 
степен на риск за общественото здраве поради 
вредния ефект от злоупотребата с тях, забра-
нени за приложение в хуманната и ветеринар-
ната медицина, от Списъка на веществата с 
висока степен на риск, намиращи приложение 
в хуманната и ветеринарната медицина и от 
Списъка на рисковите вещества;

15. координира и ръководи методически 
дейността на инспекторите по наркотични 
вещества към регионалните здравни инспек-
ции във връзка с осъществяването на контрол 
върху производството, преработването, вноса, 
износа, транзита, търговията, съхраняването, 
отчетността, пренасянето, превозването, упо-
требата и рекламата на растенията и нарко-
тичните вещества и препаратите от списъците 
по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите;

16. изпълнява задачи от Националната 
стратегия за борба с наркотиците;

17. изготвя заповеди за унищожаване на за-
конно произведени, придобити и съхранявани 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества, станали негодни за употреба; 

18. извършва проверки, изготвя предпи-
сания и актове за установени нарушения 
по Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите в предвидените от 
закона случаи;

19. събира, обработва и анализира ин-
формация за произведени, преработени, 
продадени, съхранявани, внесени, изнесени 
и налични наркотични вещества въз основа 
на отчетите на производителите и на тър-
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говците на едро, както и за отпуснатите от 
аптеките лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества;

20. изготвя и представя в Международния 
съвет за контрол на наркотиците годишни 
статистически отчети за произведените, пре-
работените, продадените в страната, съхра-
няваните, внесените и изнесените количества 
наркотични вещества, годишни статистически 
отчети за количествата иззети и унищожени 
растения и наркотични вещества – обект на 
незаконен трафик, годишни планови оценки 
на количествата наркотични вещества за 
медицински и научни цели и тримесечни 
статистически отчети за внос и износ на 
наркотични вещества;

21. участва в комисии по унищожаване на 
незаконно придобити растения и наркотични 
вещества и техните препарати;

22. създава и поддържа списъци, регистри 
и други бази данни, свързани с дейността на 
дирекцията, в случаите, предвидени в закон;

23. организира и участва в проверки и в 
разглеждането на предложения и сигнали, 
свързани с дейността на дирекцията.

Чл. 36. Дирекция „Планиране, анализ и 
контрол“:

1. събира и обобщава информация от всички 
информационни масиви и бази данни, адми-
нистрирани в системата на Министерството, 
с цел разработване на анализи, стратегии и 
планове в областта на здравеопазването; 

2. анализира макроикономическите показа-
тели, състоянието на отрасъла и тенденциите 
в неговото развитие; 

3. определя и анализира външни и вътрешни 
фактори на влияние върху системата на здра-
веопазването с цел улесняване вземането на 
оперативни решения и оценка на рисковете;

4. идентифицира и разработва стратегичес-
ки цели, изискващи дългосрочно планиране 
в здравеопазването, предвижда тенденциите 
за развитие, както и интегрирането им в 
конкретен стратегически документ; 

5. координира дейности за постигане на 
съгласуваност и обвързаност при формулира-
нето на политики за развитие на здравеопаз-
ването, приоритети, цели и мерки за тяхната 
реализация;

6. подпомага дефинирането на ежегодните 
цели и приоритети на Министерството в съ-
ответствие с програмата на правителството 
и с други стратегически документи;

7. изготвя ежегоден доклад за дейността на 
Министерството и подчинените му структури;

8. участва в разработването на планове и 
програми, свързани с финансирането и отчи-
тането на разходите в търговските дружества 
с държавно участие в капитала;

9. събира, обобщава и анализира инфор-
мация от държавните и общинските лечебни 
заведения за болнична помощ – търговски 
дружества, необходима за изготвянето на 
бюджетните прогнози и отчети;

10. анализира разходите/приходите в тър-
говските дружества с държавно участие в 
капитала към министъра и проследява и 
анализира информацията, свързана с просро-
чените задължения на търговските дружества 
с държавно участие в капитала и на тези с 
общинско участие в капитала.

Чл. 37. Дирекция „Международни дей-
ности“:

1. подпомага министъра при планиране, 
организиране и изпълнение на задълженията 
му, свързани с координацията и членството 
в Европейския съюз;

2. организира, координира и контролира 
изпълнението на цялостната работа на Минис-
терството по въпросите на Европейския съюз;

3. координира изготвянето на становища 
и позиции на Република България от ком-
петентността на министъра и участието от 
българска страна в редовните заседания на 
Съвета на Европейския съюз по заетост, со-
циална политика, здравеопазване и защита 
на потребителите, както и участието в нефор-
малните заседания на Съвета на министрите 
на Европейския съюз по здравеопазване;

4. координира и участва в подготовката 
на позиции, рамкови позиции, указания, ана-
лизи, информации и становища във връзка с 
участието на българската страна в работата 
на институциите на Европейския съюз от 
компетентност на Министерството; 

5. поддържа оперативни контакти по въп-
росите, свързани с членството в Европейския 
съюз, чрез Постоянното представителство на 
Република България към Европейския съюз, 
с институциите на Европейския съюз, както 
и с институции на държавите – членки на 
Европейския съюз;

6. осъществява нотификацията пред Евро-
пейската комисия на новоприетите български 
нормативни актове, въвеждащи актове на 
Европейския съюз в областта на здравеопаз-
ването; 

7. координира участието на представители 
на Министерството в заседания на съответни-
те работни групи, комитети и други работни 
форуми към Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия; 

8. участва в работата на Съвета по евро-
пейските въпроси и ръководи и администрира 
дейността на съответната работна група към 
него, като подпомага компетентните минис-
терства, агенции и други администрации 
при разработването и осъществяването на 
политиката в областта на здравеопазването; 
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9. поддържа база данни за позициите, ука-
занията, становищата и отчетните доклади на 
участниците в заседанията на институциите 
на Европейския съюз и въвежда одобрените 
от Съвета по европейските въпроси позиции 
в компютърната информационна система на 
Министерския съвет; 

10. извършва анализ на задълженията в 
областта на здравеопазването, произтича-
щи от членството на Република България в 
Европейския съюз, и подготвя материали, 
документи и становища; 

11. координира подготовката и участва в 
изготвянето на необходимата информация 
във връзка с процедури срещу Република 
България за неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от правото на Европейския съюз 
в областта на здравеопазването;

12. отговаря за администрирането на дей-
ността в областта на държавните помощи от 
компетентността на Министерството;

13. подпомага министъра при осъществя-
ването на политиката в областта на между-
народните отношения, двустранното и мно-
гостранното международно сътрудничество, 
както и при участието му в работата на 
международни организации, чиято дейност 
е свързана с областите от компетентност на 
министъра;

14. планира, организира, подпомага и коор-
динира цялостната международна дейност на 
Министерството и поддържа информацията, 
необходима за осъществяването на междуна-
родните контакти;

15. осъществява дейностите по подготов-
ка, съгласуване, сключване и координиране 
изпълнението на двустранни и многостранни 
договори за международно сътрудничество в 
областта на здравеопазването;

16. осъществява дейностите по планиране 
и координиране на сътрудничеството със 
Световната здравна организация, Съвета на 
Европа и други международни организации и 
регионални инициативи в областта на здра-
веопазването;

17. осъществява дейности по подготовка 
на материали за междуправителствени сме-
сени комисии за търговско, икономическо и 
научно-техническо сътрудничество;

18. изготвя становища по проекти на 
нормативни актове, свързани с междуна-
родни дейности, постъпили за съгласуване 
от министерства или от други структури на 
изпълнителната власт;

19. осъществява оперативни контакти с 
министерствата и други държавни институ-
ции, задграничните представителства на Ре-
публика България в чужбина, чуждестранни 
дипломатически мисии в Република България 
и представителствата на международните 
организации по въпроси в областта на здра-
веопазването;

20. изготвя становища по проекти на 
нормативни актове, свързани с междуна-
родни дейности, постъпили за съгласуване 
от министерства или от други структури на 
изпълнителната власт;

21. организира събирането и разпростра-
няването на информация за международни 
прояви в чужбина, свързани с дейността на 
Министерството.

Чл. 38. Дирекция „Международни проекти 
и електронно здравеопазване“: 

1. изпълнява функциите на координиращо 
звено при идентифициране на възможности 
и разработване на проекти, финансирани от 
Структурните фондове на Европейския съюз 
или от други международни финансови инсти-
туции и донори в областта на здравеопазването;

2. координира изпълнението на национални 
и международни здравни проекти и програми 
в областта на общественото здраве и държав-
ния здравен контрол;

3. изпълнява функциите на Програмен 
оператор по Програма BG07 „Инициативи 
за обществено здраве“, финансирана от Нор-
вежкия финансов механизъм и от финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство;

4. участва в изготвянето на проекти в 
областта на здравеопазването, финансирани 
от Структурните фондове на Европейския 
съюз или от други международни финансови 
институции и донори;

5. изготвя предварителни оценки на под-
готвените проекти, кандидатстващи за фи-
нансиране;

6. планира, организира и координира дей-
ности във връзка с подготовката и провежда-
нето на процедури по възлагане на обществени 
поръчки, свързани с международни проекти 
и програми в областта на здравеопазването, 
финансирани от Структурните фондове на 
Европейския съюз или от други международни 
финансови институции и донори;

7. организира и осъществява мониторинг 
и контрол при изпълнението на финансира-
ните проекти;

8. координира действията на второстепен-
ните разпоредители с бюджет към министъра 
и на държавните лечебни заведения по отно-
шение на изпълняваните от тях дейности по 
международни програми и проекти;

9. координира изготвянето, актуализиране-
то и провеждането на стратегия за електронно 
здравеопазване като част от общата стратегия 
за електронно управление, включително по 
отношение на реализиране на мерките за 
второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра, и др.;

10. отговаря за постигане на оперативна 
съвместимост на информационните системи 
на национално и европейско ниво на базата 
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на отворени стандарти, наложени от Минис-
терството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията;

11. координира изграждане на логически 
обвързани информационни системи на Ми-
нистерството чрез усъвършенстване на ин-
теграционната среда и създаване на система 
за управление на процесите за предоставяне 
на комплексни административни услуги по 
електронен път и автоматизиран електронен 
документооборот между администрациите;

12. отговаря за интегриране на системите и 
услугите в Министерството към централните 
системи на електронното управление;

13. оказва методическа помощ на второ-
степенните разпоредители с бюджет и други 
към министъра и осигурява стандартизирани 
условия за присъединяване на информацион-
ните им системи към централната система 
на електронното здравеопазване;

14. създава и поддържа модели на проце-
сите за обмен на информацията в системата 
на здравеопазването.

Чл. 39. Дирекция „Търговски дружества и 
собственост“: 

1. изготвя цялостната документация по 
преструктуриране на държавното участие в 
капитала на търговски дружества с държав-
но участие в капитала чрез преобразувания, 
увеличаване/намаляване на капитала и др.;

2. организира и подготвя дейността по пре-
кратяване чрез ликвидация на дружества, в 
които министърът упражнява правата на дър-
жавата в капитала, при вземането на решения 
за прекратяване на процедура по ликвидация 
и продължаване дейността на търговските 
дружества или тяхното преобразуване;

3. осъществява мониторинг на процедури-
те по ликвидация на търговските дружества 
с над 50 на сто държавно участие, в които 
министърът упражнява правата на държавата 
в капитала, от прекратяването им до залича-
ването им от търговския регистър;

4. дава становища по предложенията на 
едноличните търговски дружества за раз-
поредителни сделки с дълготрайни активи, 
за отдаване под наем на недвижими имоти, 
за придобиване или разпореждане с дялове 
и акции, за сключване на договори за кре-
дит, за съвместна дейност и за поемане на 
менителнични задължения, за предоставяне 
на разрешения за учредяване на залог и/
или ипотека върху дълготрайни материални 
активи, както и становища и предложения 
относно одобряване избора на застраховател 
преди сключването на договор за задължи-
телно застраховане на имущество;

5. осъществява наблюдение върху търгов-
ските дружества с миноритарно държавно 
участие в капитала;

6. изготвя и съгласува актове, с които ми-
нистърът упражнява правата на държавата в 
капитала на търговските дружества;

7. осъществява дейностите, свързани с упра-
влението на държавните търговски дружества, 
провежда конкурси и подготвя договори за 
възлагане на управлението;

8. изготвя отчети и анализи за финансо-
вото състояние на държавните търговски 
дружества и подготвя цялата документация, 
свързана с одобряването на годишните им 
финансови отчети;

9. подпомага министъра при упражняване 
на функциите му в областта на концесиите и 
публично-частното партньорство в областта 
на здравеопазването; 

10. контролира изпълнението на договори-
те за възлагане на управление и контрол от 
страна на едноличните търговски дружества 
с държавно участие в капитала;

11. проучва нуждите на Министерството и 
структурите в системата на здравеопазване-
то съобразно инвестиционната стратегия на 
Министерството за осъществяване на здрав-
ната реформа и изготвя предложения за ново 
строителство, реконструкция или ремонт;

12. изготвя предложения и списък за капи-
талови разходи за нуждите на Министерството, 
второстепенните разпоредители с бюджет към 
министъра и лечебните заведения – търговски 
дружества с над петдесет на сто държавно учас-
тие в капитала, и ги предлага за одобряване 
от министъра след съгласуване с дирекция 
„Бюджет и финанси“;

13. участва в процедури за приемане на 
следните финансирани от Министерството 
дейности: проучвателни и проектни работи, 
строителство, доставка на машини и съоръже-
ния, медицинска апаратура и консултантски 
услуги;

14. изготвя техническите задания за възла-
гане на проектиране и строителство на нови 
обекти и реконструкция на съществуващите;

15. организира и провежда експертни тех-
нически съвети за приемане на изготвените 
проекти за строителство и ремонти;

16. участва в работата на приемателните 
комисии на построените и реконструираните 
обекти;

17. осъществява ефективен контрол по ре-
ализирането на инвестиционната политика за 
дълготрайни материални активи, строителство 
и ремонти;

18. осъществява ефективен контрол по ус-
вояването на целеви субсидии за капиталови 
разходи, предоставени на държавни търговски 
дружества;

19. поддържа информационна база данни 
за закупената с целеви средства от държавния 
бюджет в държавните търговски дружества и 
във второстепенните разпоредители с бюджет 
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към министъра медицинска апаратура, като 
изисква регулярна информация за това от 
техните ръководители;

20. оказва техническа и методологична 
помощ на второстепенните разпоредители с 
бюджет към министъра и на лечебни заведе-
ния – търговски дружества, по въпросите на 
инвестиционните разходи и по уточняването 
на собствеността им;

21. организира и осъществява дейностите 
по управление на собствеността на Минис-
терството;

22. изготвя и съгласува актове, свързани 
с управлението и разпореждането с имоти и 
вещи – държавна собственост, предоставени 
на Министерството;

23. предприема действия за съставянето 
и актуализирането на актовете за държавна 
собственост за имотите, предоставени за уп-
равление на Министерството;

24. оказва правна помощ на министъра при 
упражняване на функциите му по управление 
и разпореждане с дълготрайните материални 
активи на Министерството;

25. поддържа регистър на недвижимите 
имоти – държавна собственост, предоставени 
за управление на Министерството;

26. изготвя и поддържа регистър на недви-
жимите имоти – собственост на търговските 
дружества с държавно участие в капитала;

27. осъществява процесуалното представи-
телство и правната защита на министъра и на 
Министерството по делата пред Комисията за 
защита на конкуренцията, Комисията за защи-
та от дискриминация и пред всички съдебни 
инстанции в страната в областите на дейност 
на дирекцията и предоставя информация на 
дирекция „Правна“ за хода на делата, която 
се вписва в информационната база данни за 
водените от Министерството дела.

Чл. 40. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира, организира, координира и 

отговаря за дейностите по провеждане на 
обществени поръчки в Министерството в 
съответствие с нормативните изисквания и 
приложимите правила за обществените поръч-
ки на Европейската общност и националното 
законодателство, като носи отговорност за 
законосъобразното им провеждане;

2. разработва документациите по проце-
дурите за възлагане на обществени поръчки, 
провежда обществените поръчки и организира 
подготвянето и изпращането на информаци-
ята, предвидена за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки към Агенцията по 
обществени поръчки;

3. изготвя проекти на договори за възлага-
не на обществени поръчки, включително на 
договори, чиято стойност е под посочените в 
чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръч-
ки стойности, организира сключването им и 
подпомага от правна страна осъществяването 
на наблюдение и контрол върху изпълнението 

им съвместно с отговорното административно 
звено, от което получава своевременно необ-
ходимата информация;

4. осъществява дейностите по сключване 
на договорите за възлагане на обществени 
поръчки;

5. води регистър на проведените процедури 
по реда на Закона за обществените поръчки 
и съхранява досиетата на проведените про-
цедури за възлагане на обществени поръчки;

6. отговаря за разработването, изменението 
и допълнението на вътрешните правила за 
провеждане на обществени поръчки в Ми-
нистерството;

7. оказва методическа помощ и координира 
действията на второстепенните разпоредители 
с бюджет и на държавните търговски дружества 
по провежданите от тях процедури по реда 
на Закона за обществените поръчки;

8. подготвя становища по проекти на актове 
във връзка с прилагането на Закона за об-
ществените поръчки и подзаконовите актове;

9. подпомага министъра при упражняване 
на правомощията му по провеждане на общест-
вени поръчки в качеството му на Централен 
орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ 
съгласно Постановление № 146 на Министер-
ския съвет от 2015 г. за създаване на Централен 
орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ 
(ДВ, бр. 44 от 2015 г.);

10. организира и координира дейностите 
по осъществяване функциите на министъра 
по Постановление № 75 на Министерския 
съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52, 
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) 
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. 
за установяване на система на Общността за 
митнически освобождавания (кодифицирана 
версия) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и 
доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и 
бр. 62 от 2013 г.);

11. осъществява комуникацията по чл. 6, 
ал. 4 от Постановление № 385 на Министер-
ския съвет от 2015 г. за дейността на Централ-
ния орган за покупки за нуждите на органите 
на изпълнителната власт (ДВ, бр. 2 от 2016 г.);

12. осъществява процесуално представи-
телство в областите на дейност на дирекция-
та и предоставя информация на дирекция 
„Правна“ за хода на делата, която се вписва 
в информационната база данни за водените 
от Министерството дела.

Раздел IХ
Организация на работата в Министерството

Чл. 41. (1) Всички документи, получени в 
Министерството, се завеждат в автоматизи-
раната система за поддържане и обработка на 
данните за оборота на електронни документи 
и документи на хартиен носител.

(2) При завеждането на документите се 
извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени в тях, и се образува 
служебна преписка.



СТР.  40  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 60

РЕШЕНИЕ № 391 
ОТ 17 ЮЛИ 2017 Г.

за приемане на Списък на иновативните 
училища

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 
от Закона за предучилищното и училищното 
образование 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема Списък на иновативните училища 
в Република България за учебната 2017/2018 
година съгласно приложението.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

(3) Служебните преписки подлежат на 
насочване според адресата им.

(4) Сигнали за злоупотреби с власт, ко-
рупция, лошо управление, както и за други 
незаконосъобразни или нецелесъобразни 
действия или бездействия на ръководители на 
администрации в системата на Министерство-
то, както и на служители от Министерството 
се подават до министъра.

Чл. 42. (1) Министърът, заместник-мини-
стрите, главният държавен здравен инспектор 
и главният секретар разпределят служебните 
преписки с резолюция до съответните ръково-
дители на административните звена. Резолю-
цията съдържа указания, срок за изпълнение, 
дата и подпис.

(2) Насочването на материалите, включени 
за разглеждане в дневния ред на заседания-
та на Министерския съвет, се извършва от 
главния секретар.

(3) Ръководителите на административни 
звена възлагат с резолюция изработването на 
служебните преписки на определен служител.

Чл. 43. Министърът утвърждава правила за 
документооборота, деловодната и архивната 
дейност в Министерството.

Чл. 44. (1) Работното време на работещи-
те в Министерството при 5-дневна работна 
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично 
с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 
14,00 ч. Отработването на часовете може да 
се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на 
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.

(2) Министърът създава организация за 
работно време с променливи граници, което 
се отчита чрез въведена система за отчитане 
на работното време на Министерството.

Чл. 45. (1) Потребителите на администра-
тивни услуги и лицата, които подават писмени 
предложения и сигнали по реда на Админи-
стративнопроцесуалния кодекс, се обслужват 
в рамките на работното време.

(2) Приемът на граждани и представители 
на организации за изслушване на техните 
устни предложения и сигнали е в рамките 
на приемното време на Министерството от 
9,00 до 17,30 ч.

Чл. 46. Пропускателният режим в Ми-
нистерството се организира и контролира 
в съответствие с нормативните актове и с 
утвърдените вътрешни правила за достъп до 
сградата на Министерството.

Чл. 47. (1) Министърът може да награждава 
служителите на Министерството за образцово 
изпълнение на служебните им задължения с 
отличия.

(2) Министърът може да награждава и дру-
ги лица за постигнати значителни резултати 
или за изключителни заслуги в областта на 
здравеопазването.

(3) Отличията могат да бъдат индивиду-
ални и групови.

(4) Условията и редът за награждаване се 
определят със заповед на министъра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се 

приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона 
за администрацията.

Приложение 
към чл. 19, ал. 3

Численост на персонала в организационни-
те структури и административните звена 
в Министерството на здравеопазването –  

279 щатни бройки

Политически кабинет 7
Главен секретар 1 
Главен държавен здравен инспектор на 
Република България

1 

Инспекторат 8
Звено „Сигурност на информацията“ 2
Звено „Вътрешен одит“ 11
Финансови контрольори 2 
Обща администрация 79
в т.ч.:
Дирекция „Бюджет и финанси“ 24
Дирекция „Административни дейности“ 30
Дирекция „Връзки с обществеността и 
протокол“

9

Дирекция „Правна“ 16
Специализирана администрация 168
в т.ч.:
Дирекция „Медицински дейности“ 33
Дирекция „Здравен контрол“ 20
Дирекция „Промоция и профилактика на 
болести и зависимости“

13

Дирекция „Лекарствена политика“ 23
Дирекция „Планиране, анализ и контрол“ 11
Дирекция „Международни дейности“ 11
Дирекция „Международни проекти и елек-
тронно здравеопазване“

29

Дирекция „Търговски дружества и соб-
ственост“

17

Дирекция „Обществени поръчки“ 11
5519
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Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година

№ Област Община Населено 
място

Училище

1. Благоевград Гоце Делчев гр. Гоце 
Делчев

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“

2. Благоевград Гоце Делчев гр. Гоце 
Делчев

Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

3. Бургас Бургас Бургас Начално базово училище „Михаил Лъкатник“

4. Бургас Бургас Бургас Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“

5. Бургас Бургас Бургас Основно училище „Петко Рачев Славейков“

6. Бургас Бургас Бургас Основно училище „Васил Априлов“

7. Бургас Бургас Бургас Основно училище „Братя Миладинови“

8. Бургас Бургас Бургас Основно училище „Васил Левски“

9. Бургас Бургас Бургас Немска езикова гимназия „Гьоте“

10. Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по механоелектротехника и 
електроника

11. Бургас Бургас Бургас Професионална търговска гимназия

12. Бургас Карнобат Карнобат Основно училище „Христо Смирненски“

13. Бургас Созопол с. Росен Основно училище „Христо Ботев“

14. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

Велико Тър-
ново

Основно училище „Бачо Киро“

15. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

Велико Тър-
ново

Основно училище „Димитър Благоев“

16. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

Килифарево Основно училище „Неофит Рилски“

17. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

Велико Тър-
ново

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“

18. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

Велико Тър-
ново

Средно училище „Владимир Комаров“

19. Велико 
Търново

Велико Тър-
ново

с. Русаля Частно начално училище по изкуства 
„Димитър Екимов“

20. Велико 
Търново

Лясковец с. Джулю-
ница

Обединено училище „Петко Рачев Славейков“

21. Велико 
Търново

Свищов Свищов Професионална държавна търговска гимназия  
„Димитър Хадживасилев“

22. Велико 
Търново

Павликени с. Караисен Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“

23. Варна Варна Варна Основно училище „Петко Рачов Славейков“

24. Варна Варна Варна Седмо средно училище „Найден Геров“

25. Варна Варна Варна Средно училище „Любен Каравелов“

26. Варна Варна Варна Първа езикова гимназия

27. Варна Варна Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

28. Варна Варна Варна Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски“

29. Варна Варна Варна Частна профилирана гимназия 
„Антоан дьо Сент-Екзюпери“

30. Варна Варна Варна Частно основно училище „Малкият принц“

31. Варна Дългопол Дългопол Начално училище „Иван Вазов“

32. Варна Провадия с. Блъсково Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

33. Варна Варна Варна Варненска търговска гимназия 
„Георги Стойков Раковски“
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№ Област Община Населено 
място

Училище

34. Варна Варна Варна Частно основно училище „Талант“

35. Видин Видин Видин Профилирана природо-математическа гимназия 
„Екзарх Антим І“

36. Видин Видин с. Ново село Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

37. Видин Видин Видин Средно училище „Цар Симеон Велики“

38. Видин Видин Видин Основно училище „Иван Вазов“

39. Враца Враца Враца Средно училище „Козма Тричков“

40. Враца Враца Враца Начално училище „Иванчо Младенов“

41. Враца Враца Враца Основно училище „Васил Левски“

42. Враца Враца с. Девене Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

43. Враца Оряхово с. Селановци Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

44. Враца Враца Враца Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство

45. Габрово Габрово Габрово Основно училище „Христо Ботев“

46. Габрово Трявна Трявна Национална гимназия за приложни изкуства 
„Тревненска школа“

47. Добрич Добрич Добрич Средно училище „Димитър Талев“

48. Добрич Добрич Добрич Средно училище „Св. Климент Охридски“

49. Добрич Каварна Каварна Средно училище „Стефан Караджа“

50. Добрич Добрич Добрич Частна профилирана гимназия по туризъм и 
предприемачество „Райко Цончев“

51. Кърджали Кърджали Кърджали Средно училище „Отец Паисий“ 
с природо-математическа насоченост

52. Кърджали Кърджали Кърджали Средно училище „Петко Рачов Славейков“

53. Кърджали Кърджали Кърджали Езикова гимназия „Христо Ботев“

54. Кюстендил Кюстендил Кюстендил Пето основно училище „Христо Ботев“

55. Кюстендил Кюстендил Кюстендил Основно училище „Даскал Димитри“

56. Ловеч Ловеч Ловеч Профилирана природо-математическа гимназия

57. Ловеч Ловеч Ловеч Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І“

58. Ловеч Тетевен с. Черни Вит Основно училище „Георги Бенковски“

59. Монтана Монтана Монтана Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици 
„Петър Богдан“

60. Монтана Берковица Берковица Второ основно училище „Христо Смирненски“

61. Монтана Вършец Вършец Средно училище „Иван Вазов“

62. Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по икономика и 
мениджмънт

63. Пазарджик Велинград Велинград Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

64. Пазарджик Пазарджик Пазарджик Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“

65. Пазарджик Панагюрище Панагюрище Основно училище „Проф. Марин Дринов“

66. Пазарджик Велинград Велинград Средно училище „Васил Левски“

67. Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по механоелектротехника

68. Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по химични и хранителни 
технологии

69. Перник Перник Перник Основно училище „Св. Иван Рилски“

70. Плевен Плевен Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“

71. Плевен Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“

72. Плевен Белене Белене Основно училище „Васил Левски“

73. Пловдив Карлово Карлово Средно училище „Христо Проданов“
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№ Област Община Населено 
място

Училище

74. Пловдив „Марица“ с. Труд Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

75. Пловдив Първомай Първомай Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

76. Пловдив Раковски гр. Раковски Основно училище „Христо Смирненски“

77. Пловдив Стамболий-
ски

гр. Стамбо-
лийски

Основно училище „Христо Ботев“

78. Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Алеко Константинов“

79. Пловдив Пловдив Пловдив Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“

80. Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Пенчо Славейков“

81. Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Елин Пелин“

82. Пловдив Пловдив Пловдив Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“

83. Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Райна Княгиня“

84. Пловдив Пловдив Пловдив Основно училище „Яне Сандански“

85. Пловдив Пловдив Пловдив Частно средно училище „Дружба“

86. Пловдив Пловдив Пловдив Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“

87. Разград Разград Разград Професионална гимназия по химични технологии и 
биотехнологии „Мария Кюри“

88. Разград Разград Разград Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици 
„Екзарх Йосиф“

89. Разград Разград Разград Основно училище „Васил Левски“

90. Разград Разград Разград Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“

91. Русе Русе Русе Основно училище „Любен Каравелов“

92. Русе Русе Русе Профилирана английска гимназия „Гео Милев“

93. Сливен Сливен Сливен Основно училище „Димитър Петров“

94. Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика 
„Проф. д-р Димитър Табаков“

95. Сливен Сливен Сливен Профилирана природо-математическа гимназия 
„Добри Чинтулов“

96. Сливен Сливен Сливен Профилирана гимназия с преподаване на западни 
езици „Захарий Стоянов“

97. Сливен Сливен Сливен Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“

98. Сливен Нова Загора Нова Загора Средно училище „Иван Вазов“

99. Смолян Смолян Смолян Основно училище „Иван Вазов“

100. София-град Столична София 78. Средно училище „Христо Смирненски“

101. София-град Столична София Частно средно училище „Цар Симеон Велики“

102. София-град Столична София 2. Средно училище „Акад. Емилиян Станев“

103. София-град Столична София 86. Основно училище „Св. Климент Охридски“

104. София-град Столична София Частно средно училище „Рьорих“

105. София-град Столична София Частно средно езиково училище „Дрита“

106. София-град Столична София Частно основно училище „Проф. Николай Райнов“

107. София-град Столична София Частно основно училище „Откривател“

108. София-град Столична София 18. Средно училище „Уилям Гладстон“

109. София-град Столична София 134. Средно училище „Димчо Дебелянов“

110. София-град Столична София 136. Основно училище „Любен Каравелов“

111. София-град Столична София Национална професионална гимназия по прецизна 
техника и оптика „М. В. Ломоносов“

112. София-град Столична София Частно професионално бизнес училище 
„Евростандарт“
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113. София-град Столична София Частно основно училище с изучаване на немски език 
„Веда“

114. София-град Столична София Частно основно училище „Светлина“

115. София-град Столична София 11. Основно училище „Св. Пимен Зографски“

116. София-град Столична София 105. Средно училище „Атанас Далчев“

117. София-град Столична София Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

118. София-град Столична София 108. Средно училище „Никола Беловеждов“

119. София-град Столична София 17. Средно училище „Дамян Груев“

120. София-град Столична София Частна професионална гимназия по икономика, 
туризъм и информатика „Булпрогрес“

121. София-град Столична София 36. Средно училище „Максим Горки“

122. София-град Столична София 120. Основно училище „Георги Сава Раковски“

123. София-град Столична София Национална финансово-стопанска гимназия

124. София-град Столична София Частна професионална гимназия „Банкер“

125. София-град Столична София 40. Средно училище „Луи Пастьор“

126. София-град Столична София 56. Средно училище „Проф. Константин Иречек“

127. София-град Столична София 90. Средно училище „Ген. Хосе де Сан Мартин“

128. София-град Столична София 96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“

129. София-град Столична София 97. Средно училище „Братя Миладинови“

130. София-град Столична София 137. Средно училище „Ангел Кънчев“

131. София-град Столична София Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“

132. София-град Столична София 125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване на 
чужди езици

133. София-град Столична София Частно средно училище с ранно чуждоезиково 
обучение „ЕСПА“

134. София-град Столична София Американски колеж в София

135. София-град Столична София 15. Средно училище „Адам Мицкевич“

136. София-град Столична София 98. Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

137. София-град Столична София Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“

138. София-град Столична София 149. Средно училище „Иван Хаджийски“

139. София-град Столична София Национално средно училище „София“

140. София-град Столична София Професионална гимназия по електротехника и 
автоматика

141. София-град Столична София Частно средно училище „Евростар“

142. София-град Столична София 191. Основно училище „Отец Паисий“

143. София-град Столична София 202. Основно училище „Христо Ботев“

144. София-град Столична София Профилирана гимназия за изобразителни изкуства 
„Проф. Николай Райнов“

145. София-град Столична София Частно основно училище „Образователни технологии“

146. София-град Столична София Първа частна математическа гимназия с профил  
„Природо-математически“

147. София-град Столична София Частна профилирана гимнази 
 „Образователни технологии“

148. София-град Столична София Частно основно училище „Джани Родари“

149. София-град Столична София Частно начално училище „Питагор“

150. София-град Столична София 7. Средно училище „Св. Седмочисленици“

151. София-град Столична София 20. Основно училище „Тодор Минков“

152. София-град Столична София 104. Основно училище „Захари Стоянов“
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№ Област Община Населено 
място

Училище

153. София-град Столична София Частно средно училище по изкуства и чужди езици 
„Артис“

154. София-град Столична София Частно основно училище „Куест“

155. София-град Столична София Частно начално училище „Прогресивно образование“

156. София-град Столична София Частно основно училище „Д-р Петър Берон“

157. София 
област

Златица Златица Аграрно-техническа професионална гимназия

158. София 
област

Пирдоп Пирдоп Професионална гимназия по механоелектротехника

159. София 
област

Своге Своге Професионална гимназия „Велизар Пеев“

160. София 
област

Правец Правец Профилирана гимназия с преподаване на чужди ези-
ци „Алеко Константинов“

161. София 
област

Копривщица Копривщица Средно училище „Любен Каравелов“

162. София 
област

Челопеч с. Челопеч Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

163. София 
област

Златица Златица Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

164. София 
област

Самоков Самоков Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“

165. София 
област

Ботевград с. Скравена Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

166. София 
област

Ихтиман с. Вакарел Обединено училище „Христо Смирненски“

167. София 
област

Горна 
Малина

с. Априлово Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

168. София 
област

Чавдар с. Чавдар Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

169. Стара 
Загора

Стара 
Загора

Стара 
Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

170. Стара 
Загора

Стара 
Загора

Стара 
Загора

Основно училище „Кирил Христов“

171. Стара 
Загора

Стара 
Загора

Стара 
Загора

Начално училище „Димитър Благоев“

172. Стара 
Загора

Стара 
Загора

Стара 
Загора

Частно основно училище „Елин Пелин“

173. Стара 
Загора

Гълъбово гр. Гълъбово Средно училище „Васил Левски“

174. Търговище Търговище Търговище Първо средно училище „Св. Седмочисленици“

175. Търговище Попово гр. Попово Основно училище „Любен Каравелов“

176. Хасково Димитров-
град

Димитров-
град

Основно училище „Пенчо Славейков“

177. Хасково Хасково Хасково Основно училище „Св. Климент Охридски“

178. Хасково Харманли Харманли Средно училище „Неофит Рилски“

179. Шумен Върбица Върбица Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

180. Шумен Каспичан Каспичан Обединено училище „Христо Ботев“

181. Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по химични технологии и 
дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“

182. Шумен Шумен Шумен Средно училище „Йоан Екзарх Български“

183. Ямбол Ямбол Ямбол Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

184. Ямбол Ямбол Ямбол Профилирана гимназия „Васил Левски“
5452
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № 8121з-919 
от 13 юли 2017 г.

за размера на основните месечни възнаграж-
дения  на държавните служители по чл. 142, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министер-
ството на вътрешните работи и размера 
на началните и максималните заплати за 
длъжност на лицата, работещи по трудово 

правоотношение

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С настоящата наредба се определят 
размерът на основните месечни възнаграж-
дения на държавните служители по чл. 142, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи (ЗМВР) и размерът 
на началните и максималните заплати за 
длъжност на лицата, работещи по трудово 
правоотношение (ЛРТП).

Раздел II
Определяне на основните месечни възнаграж-

дения на държавните служители

Чл. 2. (1) Държавните служители в Ми-
нистерството на вътрешните работи (МВР) 
получават основно месечно възнаграждение, 
определено съобразно изпълняваната длъж-
ност, съгласно таблици – приложения № 1 и 2.

(2) За длъжности, за които в щата е опреде-
лена месторабота, различна от структурното 
звено, в което е включена длъжността, се 
определя основно месечно възнаграждение 
по съответния раздел от таблици – приложе-
ния № 1 и 2, съответстващи на мястото на 
изпълнение на функционалните задължения.

Чл. 3. Служителите, заемащи длъжности 
в дирекция „Международно оперативно сът-
рудничество“, участващи в мисии на между-
народни организации, запазват размера на 
основното си месечно възнаграждение за 
длъжността, заемана до преназначаването им.

Чл. 4. (1) Основното месечно възнаграж-
дение на държавните служители – стажанти 
в МВР, за периода на първоначалното профе-
сионално обучение е 80 на сто от основното 
месечно възнаграждение за най-ниската 
изпълнителска или младши изпълнителска 
длъжност.

(2) На държавните служители стажанти 
се изплаща допълнително възнаграждение 
за прослужено време при условията и в 
размерите съгласно чл. 178, ал. 1, т. 1 ЗМВР.

Раздел III
Определяне на началните и максималните 
месечни възнаграждения за длъжност на 
лицата, работещи по трудови правоотношения

Чл. 5. Началните и максималните месечни 
възнаграждения за длъжност на ЛРТП се оп-
ределят съгласно таблица – приложение № 3.

Чл. 6. (1) Най-ниската заплата за длъжност 
на ЛРТП се определя съгласно чл. 180, ал. 3 
ЗМВР.

(2) Индивидуалният размер на заплатата за 
длъжност на ЛРТП при пълно работно време не 
може да бъде по-нисък от определения начален 
размер на заплатата за заеманата длъжност и 
по-висок от максималния размер на заплатата 
за заеманата длъжност.

(3) Конкретният размер на заплатата за 
длъжност за ЛРТП, както и размерът на ос-
новното месечно възнаграждение се определят 
в трудовия договор на лицето. При определяне 
на индивидуалните заплати за длъжност на 
служителите се отчитат характерът и специфи-
ката на изпълняваната работа, притежаваната 
квалификация и професионалният опит.

(4) На хабилитираните специалисти, заемащи 
длъжността „ръководител катедра“, се определя 
по-високата заплата за длъжност – за заеманата 
длъжност или притежаваното науч но звание.

(5) Максималната индивидуална заплата за 
длъжност на специалистите с образователна 
и научна степен „доктор“ и специалистите с 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ и/или „бакалавър“ с месторабота в 
централната структура на структурите по чл. 37 
ЗМВР може да се определи в размер до 744 лв.

(6) Максималната индивидуална заплата за 
длъжност на работниците от раздел „Квалифи-
цирани работници“ на таблица – приложение 
№ 3, с висока квалификация към дирекция 
„Управление на собствеността и социални дей-
ности“ може да се определи в размер до 520 лв. 

Преходна разпоредба
§ 1. (1) Служителите, на които е определена 

лична временна добавка (ЛВД) по реда на § 5 
от преходните и заключителните разпоредби 
на ЗМВР, я запазват до преназначаването им 
на друга длъжност.

(2) Личната временна добавка се включва 
в основното месечно възнаграждение и е 
част от него.

(3) При възникване на служебното правоот-
ношение след 1.07.2014 г. ЛВД не се определя.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание 

чл. 177, ал. 3 и 4 и чл. 180, ал. 3 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи (ДВ, 
бр. 53 от 2014 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Валентин Радев
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 Приложение № 1 
към чл. 2, ал. 1 и 2 

А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Длъжностни наименования Основно месечно въз-
награждение (в лв.)

I. Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)

1 Главен секретар на МВР 2 136

2 Заместник главен секретар на МВР 1 918

ІІ. Главни дирекции 

1 Директор (на главна дирекция) 1 881

2 Заместник-директор (на главна дирекция) 1 734

3 Директор на дирекция в главна дирекция 1 584

4 Заместник-директор на дирекция в главна дирекция 1 501

5 Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай) 1 456

6 Началник на сектор 1 304

7 Началник на група 1 117

8 Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция) 1 304

9 Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция) 1 260

10 Старши разследващ полицай (в главна дирекция) 1 215

11 Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция 
„Гранична полиция“ (РДГП)

1 155

12 Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна дирекция 
„Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на 
територията на гр. София)

1 012

13 Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на 
действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай 
(в главна дирекция) 

961

14 Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в 
РДГП

948

15 Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие 
на територията на гр. София)

937

16 Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на дейст-
вие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП

933

17 Младши разследващ полицай 915

18 Разузнавач I степен 1 215

19 Разузнавач II степен 1 104

20 Разузнавач ІII степен 1 026

21 Разузнавач ІV степен 990

22 Разузнавач V степен 961

23 Разузнавач VІ степен 915

24 Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен 1 215

25 Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен 1 104

26 Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен 1 026

27 Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен 990

28 Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен 961

29 Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VІ степен 915

30 Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен 1 185

31 Инспектор по ЗН II степен 1 076

32 Инспектор по ЗН ІII степен 998
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№ Длъжностни наименования Основно месечно въз-
награждение (в лв.)

33 Инспектор по ЗН ІV степен 960

34 Инспектор по ЗН V степен 936

35 Инспектор по ЗН VІ степен 897

ІІI. Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „На-
ционална полиция“ (ГДНП) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управ-
ление (ЗЖУ) – София, и Столична дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ (СДПБЗН)

1 Директор на СДПБЗН 1 512

2 Заместник-директор на СДПБЗН 1 396

3 Началник на ЗЖУ 1 352

4 Заместник-началник на ЗЖУ 1 343

5 Началник на отдел в СДПБЗН 1 343

6 Началник на сектор 1 178

7 Началник на група 1 069

8 Разузнавач ІII степен 1 012

9 Разузнавач ІV степен 965

10 Разузнавач V степен 937

11 Разузнавач VІ степен 915

12 Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор III степен 1 012

13 Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор IV степен 965

14 Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен 937

15 Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VI степен 915

16 Инспектор по ЗН ІII степен 983

17 Инспектор по ЗН ІV степен 938

18 Инспектор по ЗН V степен 911

19 Инспектор по ЗН VІ степен 897

IV. Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РСПБЗН) към СДПБЗН

1 Началник (РСПБЗН) 1 352

2 Началник на сектор 1 178

3 Началник на група 1 069

4 Началник на участък 1 092

5 Инспектор ІV степен 965

6 Инспектор V степен 937

7 Инспектор VІ степен 915

8 Инспектор по ЗН ІV степен 938

9 Инспектор по ЗН V степен 911

10 Инспектор по ЗН VІ степен 897

V. Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП

1 Началник II степен (на ЗЖУ) 1 155

2 Заместник-началник II степен (на ЗЖУ) 1 125

3 Началник III степен (на ЗЖУ) 1 125

4 Заместник-началник III степен (на ЗЖУ) 1 027

5 Началник на сектор 1 155

6 Началник на сектор в ЗЖУ 1 115

7 Началник на група 1 027
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№ Длъжностни наименования Основно месечно въз-
награждение (в лв.)

8 Разузнавач ІV степен 961

9 Разузнавач V степен 933

10 Разузнавач VІ степен 915

11 Полицейски инспектор ІV степен 961

12 Полицейски инспектор V степен 933

13 Полицейски инспектор VІ степен 915

VI. Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)

1 Началник на СОВН 1 434

2 Заместник-началник на СОВН 1 331

3 Началник на сектор 1 265

4 Началник на група 1 090

5 Старши пилот 1 090

6 Пилот 998

7 Борден инженер ІII степен 983

8 Борден инженер ІV степен 938

9 Борден инженер V степен 911

10 Борден инженер VІ степен 897

VII. Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)

1 Директор 1 514

2 Заместник-директор 1 357

3 Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) – Созопол 1 343

4 Началник на сектор 1 155

5 Началник на (БГПК – Видин) 1 155

6 Заместник-началник (БГПК – Созопол) 1 155

7 Заместник-началник (БГПК – Видин) 1 115

8 Началник на група кораби 1 115

9 Началник на група 1 027

10 Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона) 1 115

11 Командир на кораб до 100 БРТ 1 027

12 Главен щурман 1 125

13 Старши щурман 1 059

14 Разузнавач ІV степен 961

15 Разузнавач V степен 933

16 Разузнавач VІ степен 915

17 Полицейски инспектор ІV степен 961

18 Полицейски инспектор V степен 933

19 Полицейски инспектор VІ степен 915

VIII. Гранични полицейски управления (ГПУ)

1 Началник I степен (ГПУ) 1 343

2 Заместник-началник I степен (ГПУ) 1 155

3 Началник II степен (ГПУ) 1 148

4 Началник на сектор (ГПУ) 1 125

5 Началник I степен на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) 1 155

6 Заместник-началник I степен (ГКПП) 1 125

7 Началник II степен (ГКПП) 1 027
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8 Заместник-началник II степен (ГКПП) 1 015

9 Началник на група 1 027

10 Началник III степен (ГКПП) 995

11 Началник на смяна (ГКПП) 1 027

12 Разузнавач V степен 933

13 Разузнавач VІ степен 915

14 Полицейски инспектор V степен 933

15 Полицейски инспектор VІ степен 915

ІX. Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
(РДПБЗН)

1 Директор (РДПБЗН І степен) 1 357

2 Директор  (РДПБЗН ІІ степен) 1 343

3 Директор (РДПБЗН ІІІ степен) 1 331

4 Началник на сектор 1 155

5 Началник на група 1 027

6 Инспектор ІV степен 961

7 Инспектор V степен 933

8 Инспектор VІ степен 915

9 Инспектор по ЗН ІV степен 936

10 Инспектор по ЗН V степен 908

11 Инспектор по ЗН VІ степен 897

X. Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към 
РДПБЗН

1 Началник (РСПБЗН І степен) 1 148

2 Началник (РСПБЗН ІІ степен) 1 138

3 Началник (РСПБЗН ІІІ степен) 1 125

4 Началник на група 1 027

5 Началник на участък 1 027

6 Инспектор V степен 933

7 Инспектор VІ степен 915

8 Инспектор по ЗН V степен 908

9 Инспектор по ЗН VІ степен 897

XІ. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

1 Директор 1 584

2 Заместник-директор 1 496

3 Началник на отдел 1 343

4 Заместник-началник на отдел 1 212

5 Началник на сектор 1 178

6 Началник на група 1 069

7 Старши оперативен дежурен 1 069

8 Старши разследващ полицай 1 012

9 Разследващ полицай 937

10 Младши разследващ полицай 915

11 Разузнавач ІII степен 1 012

12 Разузнавач ІV степен 965

13 Разузнавач V степен 937
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14 Разузнавач VІ степен 915

15 Полицейски инспектор ІII степен 1 012

16 Полицейски инспектор ІV степен 965

17 Полицейски инспектор V степен 937

18 Полицейски инспектор VІ степен 915

XІІ. Районни управления (РУ) към СДВР

1 Началник 1 352

2 Заместник-началник 1 343

3 Началник на сектор 1 178

4 Началник на участък 1 092

5 Началник на група 1 069

6 Старши разследващ полицай 1 012

7 Разследващ полицай 937

8 Младши разследващ полицай 915

9 Разузнавач ІV степен 965

10 Разузнавач V степен 937

11 Разузнавач VІ степен 915

12 Полицейски инспектор ІV степен 965

13 Полицейски инспектор V степен 937

14 Полицейски инспектор VІ степен 915

XIII. Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

1 Директор I степен 1 512

2 Директор IІ степен 1 483

3 Директор IІІ степен 1 434

4 Заместник-директор I степен 1 357

5 Заместник-директор II степен 1 343

6 Заместник-директор IІІ степен 1 331

7 Началник на отдел 1 293

8 Началник на сектор 1 155

9 Началник на група 1 027

10  Главен разследващ полицай (в отдел) 1 155

11  Старши разследващ полицай в ОДМВР 961

12 Старши разследващ полицай в РУ 948

13 Разследващ полицай  в ОДМВР 933

14 Разследващ полицай в РУ 933

15 Младши разследващ полицай 915

16 Разузнавач ІV степен   961

17 Разузнавач V степен  933

18 Разузнавач VІ степен   915

19 Полицейски инспектор ІV степен 961

20 Полицейски инспектор V степен    933

21 Полицейски инспектор VІ степен  915

22 Стажант 732

XIV. Районни управления към ОДМВР

1 Началник I степен 1 148

2 Началник ІІ степен 1 138

3 Началник IІІ степен 1 125
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4 Началник на сектор 1 115

5 Началник на група 1 027

6 Началник на участък 1 027

7 Разузнавач V степен 933

8 Разузнавач VІ степен 915

9 Полицейски инспектор V степен 933

10 Полицейски инспектор VІ степен 915

XV. Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1 Командир 1 584

2 Заместник-командир 1 479

3 Началник на отдел 1 456

4 Началник на сектор 1 304

5 Началник на група 1 117

6 Разузнавач I степен 1 215

7 Разузнавач II степен 1 104

8 Разузнавач ІII степен 1 026

9 Разузнавач ІV степен 990

10 Разузнавач V степен 961

11 Разузнавач VІ степен 915

XVI. Tериториални звена в страната на СОБТ 

1 Началник на сектор 1 155

2 Началник на група 1 027

3 Разузнавач ІV степен 961

4 Разузнавач V степен 933

5 Разузнавач VІ степен 915

XVII. Дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС)

1 Директор 1 584

2 Заместник-директор 1 479

3 Началник на отдел 1 456

4 Началник на сектор 1 304

5 Началник на група 1 117

6 Разузнавач I степен 1 215

7 Разузнавач II степен 1 104

8 Разузнавач ІII степен 1 026

9 Разузнавач ІV степен 990

10 Разузнавач V степен 961

11 Разузнавач VІ степен 915

XVIІI. Дирекция „Миграция“ (ДМ)

1 Директор 1 584

2 Заместник-директор 1 479

3 Началник на отдел 1 456

4 Началник на сектор 1 304

5 Началник на група 1 117

6 Полицейски инспектор I степен 1 215

7 Полицейски инспектор II степен 1 104
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8 Полицейски инспектор ІII степен 1 026

9 Полицейски инспектор ІV степен 990

10 Полицейски инспектор V степен 961

11 Полицейски инспектор VІ степен 915

XIX. ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София

1 Началник на отдел 1 343

2 Началник на сектор 1 178

3 Началник на група 1 069

4 Полицейски инспектор ІII степен 1 012

5 Полицейски инспектор ІV степен 965

6 Полицейски инспектор V степен 937

7 Полицейски инспектор VІ степен 915

XX. ДМ, СДВНЧ – Любимец

1 Началник на отдел 1 293

2 Началник на сектор 1 155

3 Началник на група 1 027

4 Полицейски инспектор ІV степен 961

5 Полицейски инспектор V степен 933

6 Полицейски инспектор VІ степен 915

XXI. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС)

1 Директор 1 584

2 Началник на отдел 1 456

3 Началник на сектор 1 304

4 Задграничен представител I степен 1 265

5 Началник на група 1 117

6 Задграничен представител II степен 1 185

7 Разузнавач I степен 1 215

8 Разузнавач II степен 1 104

9 Разузнавач ІII степен 1 026

10 Разузнавач ІV степен 990

11 Разузнавач V степен 961

12 Разузнавач VІ степен 915

XXII. Дирекция „Инспекторат"

1 Директор 1 548

2 Заместник-директор 1 445

3 Началник на отдел 1 408

4 Държавен инспектор 1 275

5 Главен инспектор 1 185

6 Старши инспектор 1 076

ХXIII. Институт по психология (ИП)

1 Началник на отдел 1 408

2 Началник на сектор 1 265

3 Специалист I степен 1 185

4 Специалист II степен 1 076

5 Специалист III степен 998
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6 Специалист ІV степен 969

7 Специалист V степен 936

8 Специалист VІ степен 897

ХXIV. ИП (структурни звена със седалище в страната)

1 Началник на сектор 1 127

2 Специалист ІV степен 936

3 Специалист V степен 908

4 Специалист VІ степен 897

ХXV. Академия на МВР

1 Ректор 1 503

2 Заместник-ректор 1 430

3 Декан 1 408

4 Заместник-декан 1 392

5 Ръководител на катедра 1 265

6 Професор 1 318

7 Доцент 1 265

8 Главен асистент 1 185

9 Асистент 1 076

10 Старши преподавател 1 185

11 Преподавател 1 076

12 Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС) 1 185

13 Старши инструктор (ЦБПС) 1 076

XXVI. Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)

1 Директор (ЦСПП) 1 260

2 Заместник-директор (ЦСПП) 1 098

3 Ръководител на секция 1 065

4 Старши преподавател 998

5 Преподавател 961

 Приложение № 2 
към чл. 2, ал. 1 и 2

Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

№ Длъжностни наименования Основно месечно възна-
граждение (в лв.)

1 Началник на противопожарен участък 682

2 Началник на дежурна смяна в Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ (ГДПБЗН)

682

3 Главен боцман 682

4 Командир на кораб до 20 бруто регистър тона 682

5 Командир на отделение 682

6 Командир на екип (ГДПБЗН) 682

7 Младши експерт  682

8 Младши разузнавач  682

9 Младши полицейски инспектор   682

10 Младши оперативен дежурен 682

11 Младши инструктор 682
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12 Борден техник 673

13 Младши инспектор І степен (ГДПБЗН) 682

14 Старши полицай 673

15 Старши пожарникар 673

16 Старши пожарникар/старши спасител 673

17 Старши спасител (ГДПБЗН) 673

18 Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН) 673

19 Младши автоконтрольор I степен 673

20 Водач на оперативен автомобил I степен 673

21 Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН) 673

22 Полицай 662

23 Пожарникар 662

24 Пожарникар/спасител 662

25 Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН) 662

26 Спасител (ГДПБЗН) 662

27 Младши автоконтрольор IІ степен 662

28 Водач на оперативен автомобил IІ степен 662

29 Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН) 662

  Приложение № 3 
към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 

В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ    

№ Длъжностни наименования Код по Национална-
та класификация на 
професиите и длъж-

ностите

Заплата за 
длъжност (в лв.)

начална макси-
мална

I. РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

I.1. Образователно-квалификационна степен бакалавър и ма-
гистър; образователно-квалификационна степен доктор

1 Заместник-министър 1111 7013 652 2 571

2 Началник на политически кабинет, министър 1111 7014 652 2 476

3 Парламентарен секретар 1112 7049 652 1 809

4 Съветник, министър 2422 6049 652 1 762

5 Експерт, кабинета на министър 2422 6050 652 1 620

6 Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР 2422 6041 652 1 196

7 Директор, институт 1223 7003 652 1 548

8 Заместник-директор, институт 1223 7004 652 1 445

9 Началник-клиника 1342 7010 652 1 193

10 Ръководител, катедра 1345 9012 652 895

11 Професор 2422 7083 652 1 055

12 Професор, висше училище 2310 7005 652 1 055

13 Доцент 2422 7082 652 994

14 Доцент, висше училище 2310 7004 652 994

15 Управител, лечебно заведение 1342 7003 652 1 127

16 Началник-сектор 1219 6019 652 1 265
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17 Лекар/заместник началник-клиника 2211 7001 652 1 090

18 Главен асистент 2422 7080 652 858

19 Главен асистент, висше училище 2310 7003 652 858

20 Асистент 2422 7081 652 786

21 Асистент, висше училище 2310 7002 652 786

22 Старши преподавател, висше училище     2310 7007 652 858

23 Преподавател, висше училище                           2310 6001 652 814

24 Преподавател/Център за професионално обучение  2320 5009 652 814

25 Началник, строителен обект 1323 7006 652 750

26 Ръководител, група 1219 5012 652 1 090

27 Лекар, началник-отделение  1342 7011 652 966

28 Лекар/началник операционен блок 2211 7001 652 966

29 Лекар/заместник началник-отделение 2211 7001 652 950

30 Лекар/професор 2211 7001 652 1 055

31 Лекар/началник на кабинет 2211 7001 652 950

32 Лекар/завеждащ медицинска служба 2211 7001 652 966

33 Лекар                                      2211 7001 652 947

34 Лекар/председател на регионална експертно-лекарска 
комисия (РЕЛК)

2211 7001 652 1 265

35 Лекар по дентална медицина 2261 7001 652 947

36 Лекар, специализант 2212 7081 652 947

37 Фарамацевт – магистър, ръководител на аптека 1342 7020 652 778

38 Фармацевт магистър 2262 7003 652 778

39 Служител, сигурност на информацията 2422 7065 652 778

40 Главен счетоводител 2411 6002 652 760

41 Заместник главен счетоводител 2411 6003 652 740

42 Финансов контрольор 2411 6012 652 814

43 Главен юрисконсулт 2611 7022 652 814

44 Старши юрисконсулт 2611 7023 652 786

45 Юрисконсулт 2611 7021 652 732

46 Младши юрисконсулт 2611 7024 652 732

47 Главен експерт 2422 6041 652 814

48 Експерт 2422 6056 652 786

49 Главна медицинска сестра 1342 6012 652 760

50 Старша медицинска сестра 1342 6013 652 750

51 Старша акушерка 1342 6017 652 750

52 Старши рехабилитатор 1342 6019 652 750

53 Старши медицински лаборант 1342 6015 652 750

54 Старши рентгенов лаборант 1342 6014 652 750

55 Кинезитерапевт 2264 6004 652 947

56 Технически ръководител, строителство 3123 3001 652 750

57 Главен специалист 3359 3026 652 750
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58 Биолог 2131 6006 652 732

59 Инженер, енергетик 2151 6002 652 732

60 Управител/културни дейности 1120 7023 652 732

61 Икономист, финанси 2631 6024 652 732

62 Инженер, инвеститорски контрол 2142 6004 652 732

63 Инженер, електроник 2152 6004 652 732

64 Инженер, телекомуникация 2153 6003 652 732

65 Инженер, конструктор 2144 6042 652 732

66 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура 2144 6018 652 732

67 Инженер, производство 2141 6001 652 732

68 Инспектор, технически надзор 3123 3002 652 732

69 Инспектор/организация на строителството 3343 3005 652 732

70 Инспектор, обществено хранене 3359 3015 652 732

71 Икономист, плановик 2631 6026 652 732

72 Преводач 2643 6006 652 732

73 Психолог 2634 6001 652 732

74 Редактор, книги 2641 6008 652 732

75 Програмист, бази данни 2521 6005 652 732

76 Системен администратор 2522 6001 652 732

77 Стоковед 4321 2018 652 732

78 Химик 2113 6001 652 732

79 Физик 2111 6005 652 732

80 Инспектор/експлоатация на авиационна техника 3343 3005 652 732

81 Инженер, електрически машини и апарати 2151 6008 652 732

82 Инженер, корабни машини и механизми 2144 6026 652 732

83 Организатор обучение/Академия на МВР 2424 6004 652 732

84 Инженер, хидролог 2142 6001 652 732

85 Инженер, водоснабдяване и канализация 2142 6002 652 732

86 Инженер, строителен 2142 6012 652 732

87 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни 
системи

2144 6030 652 732

88 Инженер, химик 2145 6001 652 732

89 Коректор 4413 6005 652 732

90 Счетоводител 2411 6004 652 732

91 Специалист/държавни имоти 3343 3008 652 732

92 Специалист/информационни източници 3343 3008 652 732

93 Специалист/ценообразуване в капитално строителство 3343 3008 652 732

94 Специалист/почивно дело 3343 3008 652 732

95 Специалист/по щата и регистрация на моторни превоз-
ни средства (МПС)

3343 3008 652 732

96 Специалист/обществено хранене 3343 3008 652 732

97 Специалист/вещево осигуряване 3343 3008 652 732

98 Уредник, музей/МВР 2621 6004 652 732
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№ Длъжностни наименования Код по Национална-
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длъжност (в лв.)

начална макси-
мална

99 Диригент 2652 7011 652 732

I.2. Образователно-квалификационна степен професиона-
лен бакалавър по…

1 Библиотекар 2622 5001 652 663

2 Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно 
средство (МПС)

5165 5001 652 663

3 Фелдшер 2240 3001 652 658

4 Инструктор, диетично хранене 2265 3002 652 658

5 Помощник-фармацевт 3213 5001 652 658

6 Главна медицинска сестра 1342 6012 652 663

7 Старша медицинска сестра 1342 6013 652 663

8 Медицинска сестра 2221 5001 652 658

9 Старша акушерка 1342 6017 652 663

10 Акушерка 2222 5001 652 658

11 Старши рехабилитатор 1342 6019 652 663

12 Рехабилитатор 2264 5001 652 658

13 Старши медицински лаборант 1342 6015 652 663

14 Медицински лаборант 3212 5012 652 658

15 Старши рентгенов лаборант 1342 6014 652 663

16 Рентгенов лаборант 3211 3001 652 658

17 Медицински секретар 3344 3001 652 658

ІІ. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1. Първа група

1 Техник, строителство и архитектура 3112 3009 471 583

2 Технически ръководител, строителство 3123 3001 471 583

II.2. Втора група

1 Техник, инвеститорски контрол 3112 3007 471 520

2 Инспектор, контрол на общоопасни средства 3119 3048 471 520

3 Техник, гражданско строителство (конструктор) 3112 3004 471 520

4 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транс-
порт

3115 3045 471 520

5 Техник, механик/дозиметрични прибори 3115 3004 471 520

6 Техник, механик/организационна техника и технически 
средства

3115 3004 471 520

7 Техник, механик/технически контрол на МПС 3115 3004 471 520

8 Техник, производствени резултати 3119 3010 471 520

9 Организатор/въоръжението 3343 3007 471 520

10 Организатор/вещево осигуряване 3343 3007 471 520

11 Организатор/финансиране на строителството 3343 3007 471 520

12 Счетоводител 2411 6004 471 520

13 Техник, асансьорна техника 3113 3002 471 520

14 Техник, електронна техника 3114 3007 471 520
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№ Длъжностни наименования Код по Национална-
та класификация на 
професиите и длъж-

ностите

Заплата за 
длъжност (в лв.)

начална макси-
мална

15 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладил-
на техника

3115 3039 471 520

16 Техник, механик/нестандартно противопожарно оборуд-
ване

3115 3004 471 520

17 Техник, телекомуникации 3522 3007 471 520

18 Технолог/производствена база 3119 3044 471 520

19 Лаборант/аналитик 7549 2005 471 520

20 Лаборант, препаратор 3212 3006 471 520

21 Фотограф 3431 3001 471 520

22 Техник, електрически системи 3113 3006 471 520

23 Техник, медицинска техника 3119 3006 471 520

24 Административен секретар/Организатор на Академичен 
съвет и Специализиран научен съвет – АМВР

3343 3001 471 520

25 Техник-механик, самолетна техника 3115 3018 471 520

26 Техник-механик 3115 3004 471 520

27 Авиомеханик 3155 3001 471 520

28 Ветеринарен техник (фелдшер) 3240 3003 471 520

ІІІ. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

III.1. Първа група

1 Технически сътрудник/политически кабинет 4110 2005 471 1143

2 Управител, спортни дейности 1431 3016 471 515

3 Управител/общежитие                      1120 7023 471 515

4 Управител/учебна база 1120 7023 471 515

5 Управител, стол 1412 3007 471 515

6 Управител, хижа 1439 3006 471 515

7 Дактилоскопист 3355 3010 471 515

8 Технически изпълнител/по заплащането на труда 4110 2006 471 515

9 Сътрудник, охрана/граничен контрол 5414 3010 471 515

10 Сътрудник, охрана 5414 3010 471 515

11 Инструктор 5169 3007 471 515

12 Оркестрант 2652 6004 471 515

III.2. Втора група

1 Касиер, домакин/„Пътна полиция“ 4311 2002 471 507

2 Системен оператор 3513 3003 471 507

3 Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД 3522 3016 471 507

4 Началник, склад 4321 2021 471 507

III.3. Трета група

1 Завеждащ, административна служба 4110 2001 471 501

2 Отчетник, планиране на материали 4322 2002 471 501

3 Технически изпълнител/„Пътна полиция“ 4110 2006 471 501

4 Технически изпълнител/„Човешки ресурси“ 4110 2006 471 501

5 Технически изпълнител/учебно-методическа дейност 4110 2006 471 501

6 Технически изпълнител/научно-приложно звено 4110 2006 471 501
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та класификация на 
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7 Диспечер, транспортни средства 4323 2007 471 501

8 Управител/ведомствен жилищен фонд 1120 7023 471 501

9 Телефонист/междуселищен номератор 4223 2002 471 501

10 Секретар 4120 2001 471 501

11 Завеждащ, техническа служба 4110 2002 471 501

ІV. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1. Първа група

1 Снабдител, доставчик 4321 2015 471 491

2 Домакин 4321 3022 471 491

3 Организатор/медицински регистратор 3343 3007 471 491

4 Машинописец I категория 4131 2001 471 491

IV.2. Втора група

1 Технически изпълнител 4110 2006 471 477

2 Деловодител 4415 2003 471 477

3 Магазинер 4321 2008 471 477

4 Машинописец II категория 4131 2001 471 477

IV.3. Трета група

1 Куриер 9621 0001 471 474

2 Продавач, бюфет 5212 0001 471 474

3 Продавач, книги 9520 0002 471 474

4 Сервитьор 5131 2004 471 474

5 Администратор, хотел 4224 3002 471 474

6 Касиер 5230 1001 471 474

7 Калкулант 4311 2001 471 474

8 Дезинфектатор 5329 1003 471 474

V. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1 Бояджия, сгради 7131 1001 471 501

2 Бръснар 5141 2002 471 501

3 Фризьор 5141 2001 471 501

4 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) 7126 2002 471 501

5 Водач, електрокар 8344 2003 471 501

6 Водач, мотокар 8344 2004 471 501

7 Дърводелец 7115 2002 471 501

8 Електромонтьор 7412 2009 471 501

9 Заварчик 7212 1001 471 501

10 Кранист 8343 2001 471 501

11 Главен готвач 3434 2001 471 501

12 Готвач 5120 2001 471 501

13 Помощник-готвач 5120 2003 471 501

14 Майстор-сладкар 7512 2008 471 501

15 Сладкар 5120 2002 471 501

16 Транжор 7511 1019 471 501
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17 Машинист, пътно-строителни машини 8342 2007 471 501

18 Автомонтьор 7231 2001 471 501

19 Монтьор, печатарско оборудване 7233 2025 471 501

20 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации 7127 2003 471 501

21 Монтьор, ремонт на машини и оборудване 7233 2031 471 501

22 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване 7233 2030 471 501

23 Моделиер-конструктор, облекла 7531 3009 471 501

24 Огняр 8182 2004 471 501

25 Печатар/полиграфист 7322 2014 471 501

26 Монтьор, корабно оборудване 7233 2019 471 501

27 Работник по ремонт на въоръжението 7549 2020 471 501

28 Ретушьор 7321 2029 471 501

29 Сарач 7536 1021 471 501

30 Работник, строителството 9312 0003 471 501

31 Стругар 7223 1015 471 501

32 Фрезист 7223 2041 471 501

33 Шивач 7533 1014 471 501

34 Шлосер 7222 3011 471 501

35 Шофьор, противопожарен автомобил 8332 2001 471 501

36 Шофьор, товарен автомобил 8332 2010 471 501

37 Шофьор, автобус 8331 2002 471 501

38 Шофьор, лекотоварен автомобил 8322 2006 471 501

39 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона 8332 2005 471 501

40 Шофьор, лек автомобил до 9 места 8322 2002 471 501

41 Шофьор, тежкотоварен автомобил 8332 2009 471 501

VІ. НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1 Гледач, служебни животни 5164 1009 460 470

2 Камериер/камериерка 5162 1001 460 470

3 Перач, ръчно 9121 0003 460 470

4 Общ работник 9622 0001 460 470

5 Работник, кухня 9412 0003 460 470

6 Работник, озеленяване 9214 0015 460 470

7 Спасител, плаж 5419 1002 460 470

8 Санитар 5321 1002 460 470

9 Пазач 9510 0005 460 470

10 Чистач 9112 0004 460 470

VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за 
служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 
и 4 ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно 
образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 
ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

1 Старши специалист 3359 3022 471 1 185

2 Младши специалист 3359 3021 471 1 105
5185
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НАРЕДБА № 8121з-920 
от 13 юли 2017 г.

за условията и реда за изплащане на обез-
щетенията по глава единадесета от Закона 
за Министерството на вътрешните работи

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията 
и редът за изплащане на обезщетенията по 
глава единадесета от Закона за Министер-
ството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 2. (1) Обезщетенията по глава еди-
надесета ЗМВР се изплащат по банков път 
по посочени от служителите или законните 
наследници банкови сметки.

(2) За изплащането на обезщетенията по 
ал. 1 се предоставя документ до съответния 
ръководител на структура по чл. 37 ЗМВР с 
информация за банковата сметка, издаден от 
съответната банка, по която да бъде извършен 
преводът. 

(3) Финансовото звено, обслужващо съот-
ветния служител, предоставя на получателя 
на обезщетението копие от изготвените му 
справки съгласно приложенията към насто-
ящата наредба.

Чл. 3. Справките за изплащане на обезще-
тенията (приложения към настоящата наредба) 
се изготвят от служител на съответното финан-
сово звено в два екземпляра и се утвърждават 
от ръководителя – разпоредител с бюджет, 
който е обслужвал финансово служителя. 

Чл. 4. (1) При прекратяване на служебно-
то правоотношение по искане на държавния 
служител или при негово виновно поведение, 
когато не е възстановил разходите по чл. 174, 
ал. 3 и 4 ЗМВР, неиздължената сума се удържа 
от обезщетението и другите вземания, които 
има право да получи с протокол – приложе-
ние № 1. 

(2) При дължими суми от служителите при 
прекратено правоотношение извън случаите по 
ал. 1 се изготвя и подписва споразумение за 
прихващане – приложение № 2. На служителя 
се изплаща разликата между определените 
обезщетения, намалени със задълженията на 
служителя към Министерството на вътреш-
ните работи (МВР).

Чл. 5. Обезщетенията по глава единадесета 
ЗМВР се отразяват в Автоматизираната инфор-
мационна система „Труд и работна заплата“ 
с изключение на присъдените по съдебен ред 
обезщетения и изплатените обезщетения на 
законните наследници на починали служи-
тели на МВР.

Раздел II
Обезщетения при прекратяване на служебното 

правоотношение

Чл. 6. При определяне размера на обезще-
тението по чл. 235, ал. 3, т. 2 ЗМВР годините 

на приравнения трудов стаж от трета и втора 
категория труд към първа категория труд се 
установяват съгласно приложения № 3 и 4.

Чл. 7. При повторно и при всяко следващо 
прекратяване на служебното правоотношение 
от броя на полагащите се месечни възнаг-
раждения, определени по реда на чл. 234, 
ал. 1 – 3 ЗМВР – към датата на прекратяване 
на служебното правоотношение се приспада 
броят на получените от служителите месечни 
възнаграждения на длъжности по чл. 235, 
ал. 1 ЗМВР при предишни освобождавания 
съгласно приложения № 5 и 6.

Чл. 8. Обезщетенията при прекратяване на 
служебното правоотношение по чл. 234, ал. 1 
и 2 ЗМВР се изплащат на основание получена 
в съответното финансово звено заповед за 
прекратяване на служебното правоотношение 
и утвърдена справка по образец – приложе-
ние № 7.

Раздел III
Обезщетение по чл. 234, ал. 8 ЗМВР за 

неизползван платен годишен отпуск

Чл. 9. Обезщетението за неизползван пла-
тен годишен отпуск по чл. 234, ал. 8 ЗМВР се 
определя пропорционално на прослуженото 
време за текущата година и неизползвания 
платен годишен отпуск за предходните години 
и се изплаща въз основа на:

1. заповед от ръководителя на структурата 
по чл. 37 ЗМВР за определяне на броя дни 
неизползван отпуск;

2. справка по образец – приложение № 8.

Раздел IV
Обезщетение по чл. 237 ЗМВР при незаконно 
прекратяване на служебното правоотношение

Чл. 10. (1) Обезщетението по чл. 237 ЗМВР 
се изплаща от съответното финансово звено, 
където е възстановен служителят при неза-
конното уволнение, срещу представени във 
финансовото звено:

1. окончателно решение за отмяна на за-
поведта за уволнение;

2. заповед на ръководителя на структурата 
по чл. 37  ЗМВР за размера на обезщетението.

(2) Обезщетението се изплаща след изготвя-
нето на справка по образец – приложение № 9.

Раздел V
Обезщетение за претърпяна телесна повреда 
или смърт съгласно чл. 238, ал. 1 и 2 ЗМВР

Чл. 11. (1) Обезщетението за претърпяна 
тежка или средна телесна повреда, причинена 
при или по повод изпълнение на служебни 
задължения по чл. 238, ал. 1 ЗМВР, както и 
обезщетението при смърт на държавен слу-
жител, загинал при или по повод изпълнение 
на служебните задължения по чл. 238, ал. 2 
ЗМВР, се изплаща въз основа на заповед на 
ръководителя на структурата по чл. 37 ЗМВР.
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(2) Лицата, имащи право на обезщетение 
по ал. 1,  подават заявление до ръководителя 
на съответната структурата за изплащане на 
обезщетението.

(3) В случаите на претендиране право на 
обезщетение по чл. 238, ал. 1 ЗМВР към за-
явлението по ал. 2 се прилагат:

1. удостоверение за обстоятелствата, при 
които е настъпило увреждането, издадено 
от прекия ръководител на служителя, към 
момента на настъпване на събитието, към 
което се прилагат и влезли в сила актове на 
органи на съдебната власт по производства, 
водени по случая;

2. медицинско заключение на Централната 
експертна лекарска комисия.

(4) Документите, посочени в ал. 1 – 3, се 
изпращат в съответното финансово звено за из-
готвяне на справка съгласно приложение № 10.

Чл. 12. (1) В случаите на претендиране на 
право на обезщетение по чл. 238, ал. 2 ЗМВР 
законните наследници подават заявление до 
ръководителя на съответната структура за 
изплащане на обезщетенията, като прилагат:

1. удостоверение за обстоятелствата, при 
които е загинал държавният служител, изда-
дено от прекия ръководител на служителя, 
към момента на настъпване на събитието, към 
което се прилагат и влезли в сила актове на 
органи на съдебната власт по производства, 
водени по случая;

2. копие на препис-извлечение от акт за 
смърт на загиналия държавен служител;

3. удостоверение за наследници и/или 
родствени връзки, издадено от съответната 
община (кметство);

4. документ от съответната банка за бан-
ковата сметка, по която да бъде извършен 
преводът на обезщетението.

(2) Обезщетението по ал. 1 се изплаща 
еднократно на всеки един от преживелия 
съпруг, децата и родителите на загинали при 
или по повод изпълнение на служебните си 
задължения държавни служители в размер 12 
месечни възнаграждения след изготвяне на 
справка съгласно приложение № 11.

(3) Всеки от правоимащите по ал. 2 пре-
доставя документ в съответното финансово 

звено от съответната банка за банковата 
сметка, по която да бъде извършен преводът 
на обезщетението.

Раздел VI
Обезщетение и транспортни разходи при пре-
местване на работа в друго населено място 

съгласно чл. 236 ЗМВР

Чл. 13. (1) Обезщетенията по чл. 236 ЗМВР 
се изплащат в едномесечен срок след пре-
местването от структурата по чл. 37 ЗМВР, в 
която е преместен служителят. 

(2) За удостоверяване на фактите по пре-
местването служителят попълва декларация 
по образец – приложение № 12, като прилага 
копия на удостоверение за граждански брак 
със съпруг/а и удостоверения за раждане на 
дете (деца).

(3) Обезщетенията по ал. 1 се определят в 
справка, изготвена от финансовото звено на 
структурата, в която е преместен служителят, 
съгласно приложение № 13.

(4) Обезщетенията по ал. 1 се изплащат 
след издаване на заповед от ръководителя 
на структурата по чл. 37 ЗМВР, в която е 
преместен служителят, за определяне на 
конкретния им размер.

Раздел VIІ
Допълнително вещево имущество

Чл. 14. За удостоверяване на обстоятелства-
та за изплащане на допълнителното вещево 
имущество по чл. 234, ал. 5 ЗМВР се издават 
следните документи:

1. удостоверение за прослужено време в 
МВР, издадено от обслужващото звено „Чо-
вешки ресурси“;

2. заповед, издадена от ръководителя на 
структурата по чл. 37 ЗМВР.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание 

чл. 241 от Закона за Министерството на вът-
решните работи (ДВ, бр. 53 от 2014 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Валентин Радев

Приложение № 1 
към чл. 4, ал. 1

ПРОТОКОЛ 
за удържане на невъзстановени разходи по чл. 174, ал. 3 и ал. 4 ЗМВР 

от ....................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

Обезщетение на _________________ – …………. лв.

Вид документ: № Дата Сума

Задължение на _________________ – …………. лв.

Вид документ № Дата Сума
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От дължимото обезщетение на ___________________________________________________ в размер 
_________________ се удържа задължението в размер _________________

В резултат на извършеното удържане на служителя да се изплати разликата от .......................... лв. 
(или служителят дължи на МВР възстановяването на сумата от .......................... лв.)

Удържането е извършено на основание чл. 240 ЗМВР.
Главен счетоводител: …………...................……………….
 (име и фамилия)
Ръководител: ……………......………………………
 (име и фамилия)

Приложение № 2 
към чл. 4, ал. 2

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ
Днес, _____ г., в гр. _________________ се сключи настоящото споразумение за прихващане между: 

_________________ – МВР, представлявано от _________________, от една страна, и
_________________ с прекратено служебно правоотношение съгласно Заповед № ....../....... г. считано 

от .................. г., от друга страна.
1. Прихващането се отнася за следните документи:
Задължение на _________________ – …………. лв.

Вид документ: № Дата Сума

Задължение на _________________ – …………. лв.

Вид документ № Дата Сума

2. Страните по това споразумение се съгласяват:
От задължението на _________________ – МВР, в размер ________________ се приспада задължението 

на _________________ в размер _________________
3. В резултат на извършеното прихващане към _________________:
3.1. _________________ дължи на _________________ _________________ лв. 
3.2. Задълженията на _________________ ще бъдат уредени до _________________ г.
Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна.
За _________________ – МВР: .......................... За ________________ ...............................
 (име и фамилия)

Главен счетоводител: …………...................……………….
 (име и фамилия)
Ръководител: ……………......………………………
 (име и фамилия)

Приложение № 3 
към чл. 6

ТАБЛИЦА
за трансформиране на трудов стаж от III към I категория

III категория I категория ІІІ категория I категория ІІІ категория I категория

години години месеци дни месеци месеци дни дни дни

1 0 7 6 1 0 18 1 0

2 1 2 12 2 1 6 2 1

3 1 9 18 3 1 24 3 1

4 2 4 24 4 2 12 4 2

5 3 0 0 5 3 0 5 3

6 3 7 6 6 3 18 6 3

7 4 2 12 7 4 6 7 4

8 4 9 18 8 4 24 8 4

9 5 4 24 9 5 12 9 5

10 6 0 0 10 6 0 10 6

11 6 7 6 11 6 18 11 6

12 7 2 12 12 7 6 12 7

13 7 9 18 13 7
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III категория I категория ІІІ категория I категория ІІІ категория I категория

години години месеци дни месеци месеци дни дни дни

14 8 4 24 14 8

15 9 0 0 15 9

16 9 7 6 16 9

17 10 2 12 17 10

18 10 9 18 18 10

19 11 4 24 19 11

20 12 0 0 20 12

21 12 7 6 21 12

22 13 2 12 22 13

23 13 9 18 23 12

24 14 4 24 24 14

25 15 0 0 25 15

26 15 7 6 26 15

27 16 2 12 27 16

28 16 9 18 28 16

29 17 4 24 29 17

30 18 0 0       30 18
Забележка. При превръщане на дните част от деня не е взета под внимание.

Приложение № 4 
към чл. 6

ТАБЛИЦА
за трансформиране на трудов стаж от II към I категория

II категория I категория II категория I категория II категория I категория

години години месеци месеци месеци дни дни дни

1 0 9 1 0 22 1 0

2 1 6 2 1 15 2 1

3 2 3 3 2 7 3 2

4 3 0 4 3 0 4 3

5 3 9 5 3 22 5 3

6 4 6 6 4 15 6 4

7 5 3 7 5 7 7 5

8 6 0 8 6 0 8 6

9 6 9 9 6 22 9 6

10 7 6 10 7 15 10 7

11 8 3 11 8 7 11 8

12 9 0 12 9 0 12 9

13 9 9 13 9

14 10 6 14 10

15 11 3 15 11

16 12 0 16 12

17 12 9 17 12

18 13 6 18 13

19 14 3 19 14

20 15 0 20 15

21 15 9 21 15

22 16 6 22 16

23 17 3 23 17
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II категория I категория II категория I категория II категория I категория

години години месеци месеци месеци дни дни дни

24 18 0 24 18

25 18 9 25 18

    26 19

    27 20

    28 21

    29 21

            30 22
Забележка. При превръщане на дните част от деня не е взета под внимание.

Приложение № 5 
към чл. 7

УКАЗАНИЯ
за условията, при които се зачита за трудов стаж времето за редовна форма на обучение в Академията на МВР

1. За периода от създаването на ВСШ – от 01.01.1969 г. до 31.07.1987 г., за трудов стаж се зачита 
времето на наборната военна служба, ако е завършен пълният курс на обучение, и се удостоверява 
с диплома за завършено образование, издадена от ВСШ.

2. За периода от 01.08.1987 г. до 31.07.1989 г. за трудов стаж се зачита времето на наборната военна 
служба, ако е завършен успешно II курс. Удостоверяването на стажа се извършва с диплома за завършено 
образование, а на недипломираните – с удостоверение от ВИПОНД за успешно завършилите II курс.

3. От 01.08.1989 г. за трудов стаж се зачита времето на наборната военна служба, ако е завършен 
пълен курс на обучение, и се удостоверява с диплома, издадена от Висшия институт – МВР. Стажът 
следва да се зачете на приетите за курсанти до учебната 1990/1991 г. включително, независимо от 
годината на завършване.

4. На приетите курсанти във ВИПОНД през периода на учебните години 1991/1992 г. – 1997/1998 г. 
трудовият стаж не се зачита, тъй като за този период се е изисквало да са изслужили срока на на-
борната си военна служба.

5. На приетите за курсанти във ВИПОНД (АМВР) през учебната 1998/1999 г. и след това времето 
на изслужване на наборната военна служба се зачита за трудов стаж в размер, както следва:

5.1. 12 месеца за периода от 01.01.1998 г. до 30.09.2001 г.;
5.2. 9 месеца за периода от 01.10.2001 г. до 30.11.2007 г.
Абревиатури: ВСШ – Висша специална школа „Г. Димитров“;

ВИПОНД – Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност;
АМВР – Академия на Министерството на вътрешните работи.

Приложение № 6 
към чл. 7

УКАЗАНИЯ
за изплащане на еднократни парични обезщетения при повторно и всяко следващо прекратяване 

на служебното правоотношение
1. От 01.07.1971 г. на офицерите, генералите и свръхсрочнослужещите се е изплащало обезщетение, 

както следва:
1.1. при прослужени от 3 до 5 години – 1 месечна заплата;
1.2. при прослужени от 5 до 10 години – 2 месечни заплати;
1.3. при прослужени от 10 до 15 години – 4 месечни заплати;
1.4. при прослужени от 15 до 20 години – 8 месечни заплати;
1.5. при прослужени над 20 години – 12 месечни заплати.
2. На офицерите от Народната милиция (НМ):
2.1. при уволнение на офицерите от НМ след изслужване на задължителния срок (3 години служба 

за всяка учебна година), когато уволнението не е по тяхна вина, а поради съкращение на щата или 
поради невъзможност да бъдат назначени на подходяща длъжност в МВР, се е полагало еднократно 
парично обезщетение в размер на една месечна заплата;

2.2. след 01.07.1971 г. на офицерите от милицията са се полагали 12 месечни заплати обезщетение 
по размерите на т. 1.

3. За офицерите от Противопожарната охрана (ПО):
3.1. на офицерския състав от щатната противопожарна охрана след изслужване на задължителния 

срок (3 години, а за завършилите противопожарно училище – 5 години), когато уволнението не е по 
тяхна вина, а поради съкращение на щата или поради невъзможност да бъдат назначени на подхо-
дяща длъжност, се е полагало еднократно парично обезщетение в размер на една месечна заплата;

3.2. след 01.07.1971 г. на офицерите от противопожарната охрана са се полагали 12 месечни заплати 
обезщетение по размерите на т. 1.

4. На старшините, сержантите и милиционерите от НМ:
4.1. от 01.01.1976 г. до 31.08.1981 г. (за сержантския и редовния състав на Ведомствената милиция) 

след прослужване на задължителния срок, когато уволнението не е по тяхна вина, а поради съкраще-
ние на щата или невъзможност да бъдат назначени на подходяща длъжност в МВР, са имали право 
на обезщетение в размер на една месечна заплата;
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4.2. от 01.01.1991 г. сержантите от полицията, 
включително и тези на небюджетна издръжка, 
имат право на 12 месечни заплати обезщетение 
по размерите на т. 1.

5. На старшините, сержантите и пожарни-
карите от ПО:

5.1. от 12.11.1979 г. до 31.08.1981 г. след про-
служване на задължителния срок, когато уволне-
нието не е по тяхна вина, а поради съкращение 
на щата или невъзможност да бъдат назначени на 
подходяща длъжност в МВР, са имали право на 
обезщетение в размер на една месечна заплата;

5.2. от 01.01.1991 г. сержантите от ПО (вклю-
чително и тези на небюджетна издръжка) имат 
право на 12 месечни заплати обезщетение по 
размерите на т. 1;

5.3. кадровите военнослужещи от Национална 
служба „Гранични войски“ (НСГВ) и Нацио-
нална служба „Вътрешни войски“ (НСВВ) имат 
право на еднократно парично обезщетение в 
размер на 20 месечни брутни заплати считано 
от 28.02.1996 г., а кадровите военнослужещи от 
Национална служба „Сигурност“ и останалите 
офицери и сержанти от МВР – от 01.01.1997 г.

Забележки:
1. Офицерите и сержантите от МВР не са 

имали право на обезщетение, когато уволнението 
е по следните причини:

а) по искане на служителя, преди да е придобил 
право на пенсия в пълен или намален размер;

б) по дисциплинарен ред;
в) по съд;
г) за противонародна дейност;
д) поради преминаване на равна или по-ви-

сокоплатена работа, по решение на компетентен 
орган.

1.1. Разпоредбите на т. 1 са действали за раз-
лични периоди по направления на дейността на 
МВР до 19.07.1991 г. – влизане в сила на ЗМВР, 
както следва:

а) за бившата Държавна сигурност и войски-
те – от 01.01.1965 г.;

б) за офицерите от полицията и противопо-
жарната охрана – от 13.10.1973 г.;

в) за сержантите от полицията – от 01.01.1976 г.;
г) за сержантите от противопожарната охра-

на – от 01.09.1981 г.
2. На офицерите и сержантите прослуженото 

време на граждански длъжности и професии 
(след трансформиране) се зачита за изплащане 
на обезщетение при уволнение, ако имат про-
служени 13 години и 4 месеца на офицерска или 
сержантска длъжност и са уволнени по чл. 66, 
ал. 1, т. 1 – 5 ЗМВР от 1991 г. Тази норма е въ-
ведена с изменението на ЗМВР (обн., ДВ, бр. 100 
от 1996 г., в сила от 01.01.1997 г. до 22.12.1997 г.).

3. На кадровите военнослужещи от НСГВ 
и НСВВ от 28.02.1996 г. до 22.12.1997 г. (пре-
минаването им по ЗМВР) прослуженото време 
на граждански длъжности и професии (след 
транс формиране) се зачита за изплащане на 
обезщетение, ако са освободени от служба поради 
пенсиониране и са прослужили последните 13 
години и 4 месеца като кадрови военнослужещи.

4. От 23.12.1997 г. на всички офицери и сержан-
ти от МВР прослуженото време на граждански 
длъжности и професии (след трансформиране) 
се зачита за изплащане на обезщетение при 
уволнение, ако са освободени от служба поради 
пенсиониране и са прослужили последните 13 
години и 4 месеца на офицерска или сержантска 
длъжност.

Приложение № 7 
към чл. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА

Рег. № .........................................., екз. ......
........................................г.

СПРАВКА
за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 234, ал. 1 ЗМВР при прекра-

тяване на служебно правоотношение
На ..................................................................................., ЕГН ......................................, на длъжност: ...................

.............................................. в ............................................................, на основание чл. ………...ЗМВР е прекратено 
служебното правоотношение със Заповед № .................................../……....... г. считано от ........................... г.

І. Прослужени години по първа категория:
І.1. В МВР ___ Г. ___ М. ___ Д.
І.2. В МО  ___ Г. ___ М. ___ Д.
І.3. ______ ___ Г. ___ М. ___ Д.
І.4. ВСИЧКО:  ___ Г. ___ М. ___ Д.
ІІ. Определяне на полагаемото обезщетение по чл. 234, ал. 1 ЗМВР:

ІІ.1. Брой прослужени години по т. І.4. 0 бр.

ІІ.2. Брой брутни месечни възнаграждения (БМВ), определени по реда на чл. 234, ал. 1 ЗМВР (за 
всяка прослужена година, но не повече от 20 БМВ)

0 бр.

ІІ.3. Брой БМВ, получени при предишни прекратявания на служебното правоотношение 0 бр.

ІІ.4. Брой полагаеми БМВ, определени по реда на чл. 234, ал. 1 ЗМВР (т. ІІ.2 – т. ІІ.3) 0 бр.
ІІІ. База за изчисляване на обезщетението, на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

IІІ.1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.

ІIІ.2. Прослужено време – ______  ____ % 0.00 лв.

ІІI.3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности ____   ____ % 0.00 лв.
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ІIІ.4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.

ІІI.5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.

ІIІ.6. Брутно месечно възнаграждение за месец _   _.20   __ г. 0.00 лв.
ІV. Определяне на сумата, дължима за обезщетение по чл. 234, ал. 1 ЗМВР:

ІV.1. Брой полагаеми БМВ (т. ІІ.4) 0 бр.

ІV.2. База за изчисляване на сумата (т. ІІІ.6) 0.00 лв.

ІV.3. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 234, ал. 1 ЗМВР (т. ІV.1 х т. ІV.2) 0.00 лв.
Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ и чл. 239, ал. 2 ЗМВР обезщетението не подлежи на облагане 

с данък.
Словом: ............................................................................................................................
Сумата е начислена във ведомостта за заплати за месец .............. 20…... г.

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.

Приложение № 8 
към чл. 9, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА

Рег. № ...................................................., екз. ......
......................................... г.

СПРАВКА
за изплащане на обезщетение за неизползван отпуск при прекратяване на служебно правоотноше-

ние съгласно чл. 234, ал. 8 ЗМВР
На ...................................................................................................., ЕГН ......................................., на длъжност: 

..................................................... в ..........................................................., е прекратено служебното правоотноше-
ние със Заповед № ....../....... г. считано от .................. г. и  на основание чл. 234, ал. 8 ЗМВР се определя:

База за изчисляване на обезщетението на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.

2. Прослужено време – ____ % 0.00 лв.

3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности ____ % 0.00 лв.

4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.

5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.

6. Брутно месечно възнаграждение за месец __.20__ г. 0.00 лв.

7. Среден брой работни дни за 20..... г. 0 бр.

8. Среднодневна брутна заплата (т. 6/т. 7) 0.00 лв.
9. Съгласно справка рег. № ______/______ г. и заповед рег. № ______/______ г. към датата на уволне-

ние лицето има ...... работни дни неизползван платен годишен отпуск, полагащ се съгласно чл. 234, 
ал. 8 ЗМВР.

10. Полагащо се обезщетение (т. 8 х т. 9) 0.00 лв.

11. ДФЛ – 10 % 0.00 лв.

12. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 234, ал. 8 ЗМВР (т. 10 – т. 11) 0.00 лв.
Словом: .............................................................................................................................
Сумата е начислена във ведомостта за заплати за месец ........... 20….. г.

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.
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Приложение № 9 
към чл. 10, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА

Рег. № .........................................., екз. ......
........................................ г.

СПРАВКА
за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 237 ЗМВР при незаконно прекратяване на 

служебното правоотношение
На ........................................................................................................., ЕГН ............................................, на 

основание чл. 237 ЗМВР и влязло в сила съдебно решение ............................ г. е ОТМЕНЕНО прекра-
тяването на служебното правоотношение със Заповед № ……………………/........... г. считано от .................. г. 

І. Определяне на полагаемото обезщетение по чл. 237 ЗМВР:

І.1. Брой брутни месечни възнаграждения (БМВ), определени по реда на чл. 254 ЗМВР (за 
времето, през което са останали без работа, но не повече от шест БМВ)

0 бр.

ІІ. База за изчисляване на обезщетението на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

ІІ.1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.
ІІ.2. Прослужено време – ______ % 0.00 лв.
ІІ.3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности ____ % 0.00 лв.
ІІ.4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.
ІІ.5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.
ІІ.6. Брутно месечно възнаграждение за месец __.20__ г. 0.00 лв.

ІІІ. Определяне на сумата, дължима за обезщетение по чл. 237 ЗМВР:

№ Пореден брой на месеците т. ІІ.6 Осигурителен доход 
при друг работодател

Разлика за изплащане 
(к. 3 – к. 4)

1 2 3 4 5
ІІІ.1. Първи месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.2. Втори месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.3. Трети месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.4. Четвърти месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.5. Пети месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.6. Шести месец ___________ 20 __ г. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ІІІ.7. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 237 ЗМВР: 0.00 лв.
ДФЛ – 10 % 0.00 лв.
Сума за получаване 0.00 лв.

Словом: .............................................................................................................................
Сумата е начислена във ведомостта за заплати за месец ........... 20..... г.

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.

Приложение № 10 
към чл. 11, ал. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА

Рег. № .........................................., екз. ......
........................................ г.

СПРАВКА
за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 238, ал. 1 ЗМВР за претърпя-

на телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения 
На .............................................................................................................., ЕГН .......................................,
на длъжност: ..................................................................... в ................................................................................,
на основание чл. 238, ал. 1 ЗМВР се определя размер на обезщетение за претърпяна ......................

.......................................... съгласно Заповед № .............................../............. г., както следва:
І. Определяне на полагаемото обезщетение по чл. 238, ал. 1 ЗМВР:

I.1. Брой брутни месечни възнаграждения (БМВ), определени по реда на чл. 238, ал. 1 ЗМВР 0 бр.
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ІІ. База за изчисляване на обезщетението на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

ІІ.1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.
ІІ.2. Прослужено време – ________ % 0.00 лв.
ІІ.3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности ___ % 0.00 лв.
ІІ.4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.
ІІ.5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.
ІІ.6. Брутно месечно възнаграждение за месец __.20__ г. 0.00 лв.

ІІІ. Определяне на сумата, дължима за обезщетение по чл. 238, ал. 1 ЗМВР:

ІII.1. Брой полагаеми БМВ (т. І.1) 0 бр.
ІII.2. База за изчисляване на сумата (т. ІІ.6) 0.00 лв.
ІІІ.3. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 238, ал. 1 ЗМВР (т. ІII.1 х т. ІII.2) 0.00 лв.

Съгласно чл. 239, ал. 2 ЗМВР обезщетението не подлежи на облагане с данък.
Словом: ............................................................................................................................
Сумата е начислена във ведомостта за заплати за месец ................... 20….... г.

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.

Приложение № 11  
към чл. 12, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА

Рег. № .........................................., екз. ......
........................................ г.

СПРАВКА
за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 238, ал. 2 ЗМВР на преживе-
лия съпруг/а (родител, дете)……………… на загинал при или по повод изпълнение на служебните 

си задължения държавен служител ……………………………………………...…………….
На ...................................................................................................., ЕГН ......................................., съпруг/а 

(родител, дете) на загиналия при или по повод изпълнение на служебните си задължения 
……………………………………………. на длъжност: ................................................................ в ...........................................
......................, на основание чл. 238, ал. 2 ЗМВР се определя размер на обезщетение съгласно Заповед 
№ .........................................../…………...... г., както следва:

І. Определяне на полагаемото обезщетение по чл. 238, ал. 2 ЗМВР:

I.1. Брой брутни месечни възнаграждения (БМВ), определени по реда на чл. 238, ал. 2 ЗМВР 0 бр.
ІІ. База за изчисляване на обезщетението на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

ІІ.1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.

ІІ.2. Прослужено време – ________ % 0.00 лв.

ІІ.3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности ___ % 0.00 лв.

ІІ.4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.

ІІ.5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.

ІІ.6. Брутно месечно възнаграждение за месец __.20__ г. 0.00 лв.

ІІІ. Определяне на сумата, дължима за обезщетение по чл. 238, ал. 2 ЗМВР:

ІII.1. Брой полагаеми БМВ (т. І.1) 0 бр.

ІII.2. База за изчисляване на сумата (т. ІІ.6) 0.00 лв.

ІІІ.3. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 238, ал. 2 ЗМВР (т. ІII.1 х т. ІII.2) 0.00 лв.

Съгласно чл. 239, ал. 2 ЗМВР обезщетението не подлежи на облагане с данък.
Словом: ............................................................................................................................

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.
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Приложение № 12 
към чл. 13, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл. 236 ЗМВР

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………., ЕГН ………………, на длъжност 
…………………………………………………………..……. съгласно заповед рег. № …………………………………/………………… г. съм 
преместен/а на работа от …………………………………….…… в ………………………………...…………. 

В изпълнение на горецитираната заповед декларирам, че преместването ми ще бъде осъществено 
заедно с членовете на семейството ми в следния състав:

1. Съпруг/а ………………………………., ЕГН ………………, удостоверение за граждански брак № …………………………..;
2. Дете ……………………………………… ЕГН ………………, удостоверение за раждане № ……………………………………;
3. Дете ……………………………………… ЕГН ………………, удостоверение за раждане № ……………………………………;
4. Дете ……………………………………… ЕГН ………………, удостоверение за раждане № …………………………………….
Приложения: 1. Копие на удостоверение за граждански брак – 1 лист;

2. Копия на удостоверение за раждане на дете – … листа.
Дата на деклариране:
 Декларатор:

(подпис)

Приложение № 13  
към чл. 13, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СТРУКТУРА

Рег. № .........................................., екз. ......
......................................... г.

СПРАВКА
за изплащане на обезщетение при преместване на работа в друго населено място съгласно чл. 236 ЗМВР

На ............................................................................................................., ЕГН ...................................., на длъж-
ност: ............................................................... в ..........................................................................., е преместен на 
работа от ………………………..……………. в …….……………….……………….……….. съгласно Заповед № ............................./
.................... г. считано от ...................... г. и  на основание чл. 236 ЗМВР се определя:

База за изчисляване на обезщетението на основание чл. 239, ал. 1 ЗМВР:

1. Основно месечно възнаграждение 0.00 лв.

2. Прослужено време – ______ % 0.00 лв.

3. Допълнително възнаграждение за специфични служебни дейности    ___ % 0.00 лв.

4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд 0.00 лв.

5. Допълнително възнаграждение за научна степен 0.00 лв.

6. Брутно месечно възнаграждение за месец __    .20_   _ г. 0.00 лв.

7. Обезщетение за държавен служител 50 на 100 от сумата по т. 6 0.00 лв.

8. Обезщетение за съпруг/а …………………………………… (т. 6 * 25%) 0.00 лв.

9. Обезщетение за дете ……………………………………….. (т. 6 * 25%) 0.00 лв.

10. Обезщетение за дете ……………………………………….. (т. 6 * 25%) 0.00 лв.

11. Обезщетение за дете ……………………………………….. (т. 6 * 25%) 0.00 лв.

12. Сума на полагаемото обезщетение по чл. 236 ЗМВР (т. 7 – т. 11) 0.00 лв.
Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ и чл. 239, ал. 2 ЗМВР обезщетението не подлежи на облагане 

с данък върху доходите на физическите лица.
Словом: ....................................................................................................................................................
Сумата е начислена във ведомостта за заплати за месец .............. 20……. г.

ИЗГОТВИЛ:_________________ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)
Лице, извършило предварителен 
контрол за законосъобразност: _________________ РЪКОВОДИТЕЛ: _________________
 (име и фамилия)  (име и фамилия)

Забележка: Настоящата справка е съставена в два екземпляра – екз. № 1 към ведомостта за заплати, 
екз. № 2 към личното финансово досие.
5186
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на 
специфични товари, на товари без опаковка 
и на товари, изискващи особена опаковка 

(ДВ, бр. 4 от 2002 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „контейнерите да 
се“ се добавя „почистват и/или“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обработката на вагоните може да се 

извърши от превозвача, по искане и за сметка 
на клиента или от клиента в обекти, одобре-
ни от компетентните органи за извършване 
на дейности по почистване, измиване, про-
парване, дезинфекция, дезинсекция и т.н. на 
железопътни превозни средства.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 4 и 5.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Превозът на храни се извършва при 

спазване на изискванията на приложение 
II, глава IV на Регламент (ЕО) 852/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно хигиената на храните 
(ОВ, Българско специално издание, Глава 13, 
том 44, стр. 0173 – 0191).“

§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Приемането, превозването и раз-

товарването на пратки с живи животни и 
птици, хранителни и технически продукти 
от животински произход, фуражи, фуражни 
добавки, комбинирани фуражи, премикси и 
специфични растителни продукти, плодове, 
зеленчуци и растения се извършва в съответ-
ствие със Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, Закона за храните, Закона за фура-
жите, Закона за защита на растенията и други 
нормативни актове, уреждащи тази дейност.“

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „хранителните продук-

ти, плодовете, зеленчуците“ се заменят с 
„храните“, а думите „топлина, студ, от съпри-
косновението им с въздуха или друг вид 
обслужване“ се заменят със „замърсяване, 
влияние от съприкосновение с атмосферата, 
включително поддържане на хладилна верига“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При превоз на храни се поддържа 

хладилната верига. Изпращачът дава инфор-
мация за необходимия температурен режим 
по време на превоза. Температурният режим 
за замразени храни е под –18 °С; за охладени, 

в зависимост от храната, е от 0 до +7 °С. 
Храните, за които не се изисква поддържа-
не на хладилната верига, се превозват при 
температура на околната среда (амбиентна 
температура).“

§ 5. В чл. 7 след думите „голямотонажни 
контейнери“ се поставя запетая и се добавя 
„които позволяват обмен на въздуха и кон-
трол на температурата. За бързо замразените 
храни се осигурява и запис на температурата 
по време на превоз.“

§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Вагоните се почистват и/или дезин-

фекцират от клиента или превозвача в зави-
симост от сключения между тях договор за 
превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ, преди 
да бъдат натоварени с хранителни продукти.“

§ 7. В чл. 9 думите „под наблюдение на 
служител на превозвача“ се заличават.

§ 8. В чл. 10 думите „съгласно ветеринарно-
медицинските и фитосанитарните изисквания“ 
се заменят с „по хигиенен начин и се органи-
зира без прекъсване на хладилната верига“.

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При превоз на пратки с живи животни 

и птици, хранителни и технически продукти 
от животински произход, фуражи, фуражни 
добавки, комбинирани фуражи, премикси и 
специфични растителни продукти, плодове, 
зеленчуци и растения изпращачът, отделно за 
всяка товарителница, представя документ за 
вида товар, издаден от съответния ветеринар-
номедицински или фитосанитарен орган, който 
съпровожда товара до местоназначението му.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 1 се предава на 

получателя в получаващата гара, след като 
впише името си и постави подписа си в то-
варителницата на превозвача.“

§ 10. В чл. 14 изречение първо се изменя 
така:

„Хладилните вагони трябва да са заледени 
преди натоварването, за да не се прекъсва 
хладилната верига.“

§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към констативния протокол се при-

лага копие от документа по чл. 13, ал. 1, ако 
такъв се изисква.“

2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 19 изречение първо се изменя 

така:
„Изпращачът указва в товарителницата 

необходимия температурен режим във вид 
на температурен интервал.“

§ 13. В чл. 20 думите „и снабдяване с лед“ 
се заличават.

§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „който се подпечатва с 

датния печат на превозвача в отправната и в 
получаващата гара“ се заличават.
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документът по чл. 13, ал. 1 се преда-

ва на получателя в получаващата гара, след 
като впише името си и постави подписа си в 
товарителницата на превозвача.“

3. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 25 се създава изречение второ: 

„При пристигане в обекта на местоназначе-
ние температурата на млякото не трябва да 
надвишава 10 °C.“

§ 16. В чл. 27 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 след думите „с железопътен 
транспорт“ се добавя „в почистени и дезин-
фекцирани вагони, при спазване изискванията 
на Регламент 1/2005/ЕС от 22 декември 2004 г. 
относно защита на животните по време на 
транспорт и свързаните с това операции и за 
изменение на директиви 64/432 и 93/119 и на 
Регламент 1255/97 (ОВ, Българско специално 
издание, Глава 03, том 62, стр. 0003 – 0046) и“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Железопътните превозвачи, които ще 

превозват живи животни и птици, трябва да 
притежават разрешително, издадено съгласно 
чл. 6 от Регламент 1/2005/ЕС.“

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който се подпечатва с 

датния печат на превозвача в отправната и в 
получаващата гара“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по чл. 13, ал. 1 се преда-

ва на получателя в получаващата гара, след 
като впише името си и постави подписа си в 
товарителницата на превозвача.“

§ 18. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. Вагоните, превозвали живи жи-

вотни, и всички вагонни съоръжения след 
разтоварване незабавно се почистват и де-
зинфекцират от клиента или превозвача в 
зависимост от сключения между тях договор 
за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.“

§ 19. В чл. 47 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Храните от животински произход се 

превозват и при спазване изискванията на 
раздел І.

(5) Страничните животински продукти и 
техните производни се превозват в транспортни 
средства, регистрирани по реда на чл. 246 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и 
при спазване изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване 
на здравни правила относно странични жи-
вотински продукти и производни продукти, 
непредназначени за консумация от човека, 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 
(Регламент за страничните животински про-
дукти) (ОВ, L 300 от 2009 г.) и Регламент 
(ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февру-
ари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета за установяване на здравни правила 
относно странични животински продукти и 
производни продукти, непредназначени за 
консумация от човека, и за прилагане на 
Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение 
на някои проби и артикули, освободени от 
ветеринарни проверки на границата съгласно 
посочената директива (ОВ, L 289 от 2013 г.).“

§ 20. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от ветеринарномедицин-

ските органи, който се подпечатва с датния 
печат на превозвача в отправната и в полу-
чаващата гара“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 1 се предава на 

получателя в получаващата гара, след като 
впише името си и постави подписа си в то-
варителницата на превозвача.“

§ 21. В чл. 49 ал. 1 се отменя.
§ 22. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Вагоните, с които се превозват 

хранителни и странични животински продук-
ти, след разтоварване се почистват и/или 
дезинфекцират от клиента или превозвача в 
зависимост от сключения между тях договор 
за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.“

§ 23. Член 56 се отменя.
§ 24. Член 57 се отменя.
§ 25. В чл. 65 след думата „починали“ се 

добавя „хора“, а след думите „за сметка на 
получателя“ се поставя запетая и се добавя 
„ако не е договорено друго“.

§ 26. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За придружителите на пломбирани ваго-

ни по заявка на изпращача превозвачът срещу 
заплащане предоставя технически изправен, 
почистен и зареден с вода пътнически вагон.“

2. Досегашните ал. 1 – 3 стават ал. 2 – 4.
§ 27. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Превозът на растения, растителни про-

дукти и други обекти, поставени под карантина, 
или от райони, поставени под карантина, се 
извършва само с писмено разрешение и под 
контрола на инспектори по растителна защита 
от съответните ОДБХ. Копие от разреши-
телното се прикрепя към товарителницата и 
задължително придружава пратката.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въвеждането на карантина се обявя-

ва на интернет страницата на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ).“

3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 28. В чл. 86 след думите „пратки със“ се 

добавя „зърно и“.
§ 29. Заглавието на раздел ІІ на глава трета 

се изменя така:
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„Раздел II
Зърно и зърнени храни“.

§ 30. В чл. 87, ал. 1 думите „зърнените 
храни“ се заменят със „зърното, зърнените 
храни“.

§ 31. В чл. 88 след думите „са почистени“ 
се добавя „съгласно договора за превоз“.

§ 32. В чл. 89 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се из-
меня така:

„(1) Дезинфекция на вагоните, с които ще 
се превозват зърнени храни, и дезинсекция 
на вагони, с които ще се превозва зърно, 
се извършват от клиента или превозвача в 
зависимост от сключения между тях договор 
за превоз на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.“

2. Създава се ал. 2:
„(2) Вагоните, превозвали растения, рас-

тителни продукти и други обекти, поставени 
под карантина от фитосанитарните органи, 
подлежат на задължителна дезинсекция и/
или дезинфекция след разтоварването им. 
Обработката се извършва под контрола на 
фитосанитарни инспектори.“

§ 33. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. Вагон-цистерните, извън тези по 

чл. 97, ал. 3, се почистват, пропарват и подсу-
шават от клиента или превозвача в зависимост 

от сключения между тях договор за превоз 
на товари по чл. 60, ал. 2 ЗЖТ.“

§ 34. В чл. 100, ал. 1 думата „дават“ се 
заменя с „използват“.

§ 35. Член 109 се отменя.
§ 36. В допълнителните разпоредби се 

правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава т. 3: 
„3. „Почистване“ e отстраняването на пръст, 

остатъци от храна, нечистотии, мазнини или 
други нежелани субстанции чрез използване 
на един или комбинация от няколко физични 
метода, като например топлина, изстъргване 
с четка, издухване, вакуумно почистване или 
друг метод, избягващ използването на вода, 
химически методи, използващи почистващи 
препарати, основи или киселини.“

2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Обектите, в които се извършват дей-

ности по почистване, измиване, пропарване, 
дезинфекция, дезинсекция и т.н. на желе-
зопътни превозни средства, са обслужващи 
съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква 
„ее“ от Закона за железопътния транспорт и 
приложение № 1, т. 2, буква „е“ от Наредба 
№ 41 за достъп и използване на железопътната 
инфраструктура.“

§ 37. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се 
изменя така:

„Приложение № 1 
към чл. 3, ал. 2

Списък на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. 
дезодорират, инактивират, пропарват и мият)

NHM Списък товари
Обработка на 

вагоните преди 
натоварване

Обработка на 
вагоните след 
разтоварване

01000000 Живи животни Х Х

02000000 Меса и карантии, годни за консумация Х

03000000 Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни Х Х

04000000
Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; 
продукти от животински произход, годни за консумация, 
неупоменати, нито включени другаде

Х

04070000 Птичи яйца Х Х

04100000 Продукти от животински произход, годни за консумация, 
неупоменати, нито включени другаде Х

05000000 Продукти от животински произход, неупоменати, нито 
включени другаде Х Х

06000000 Живи растения и цветарски продукти Х

07000000 Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация Х

08000000 Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори Х

09000000 Кафе, чай, мате и подправки Х

10000000 Житни растения Х

11000000 Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; пше-
ничен глутен Х

12000000
Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена 
за посев и плодове; индустриални или медицински растения; 
слама и фуражи

Х Х
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NHM Списък товари
Обработка на 

вагоните преди 
натоварване

Обработка на 
вагоните след 
разтоварване

13000000 Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни 
сокове и екстракти Х

13020000
Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, 
пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстява-
щи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

Х

14049000 Продукти от растителен произход, неупоменати, нито вклю-
чени другаде Х

15000000

Мазнини и масла от животински или растителен произход; 
продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за 
хранителни цели; восъци от животински или растителен 
произход

Х Х

16000000 Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или 
други водни безгръбначни Х

17000000 Захар и захарни изделия Х

18000000 Какао и продукти от какао Х

19000000
Хранителни продукти, приготвени на базата на житни 
растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени 
сладкарски изделия

Х

20000000 Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други 
части от растения Х

21000000 Разни видове хранителни продукти Х

22000000 Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет (небу-
тилирани) Х

23000000 Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост, при-
готвени храни за животни Х Х

24000000 Тютюн и обработени заместители на тютюна

24010000 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн Х Х

24030000
Други видове тютюни, заместители на тютюна, обработени; 
„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи 
екстракти и сокове

Х Х

25010000

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и 
чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с проти-
воагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра 
течливост; морска вода

Х

29360000

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени 
чрез синтез (включително и естествените концентрати), както 
и техните производни, използвани главно като витамини, 
смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

Х Х

29370000

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини, 
естествени или възпроизведени чрез синтез; техните произ-
водни и структурни аналози, включително верижно моди-
фицираните полипептиди, използвани главно като хормони

Х Х

29380000 Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, 
техните соли, етери, естери и други производни Х Х

29390000 Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез 
синтез, техните соли, етери, естери и други производни Х Х

29400000

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, 
лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); 
захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни 
от продуктите от n° s 2937, 2938 или 2939

Х

29410000 Антибиотици Х Х

29420000 Други органични съединения Х

30000000 Фармацевтични продукти Х Х
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NHM Списък товари
Обработка на 

вагоните преди 
натоварване

Обработка на 
вагоните след 
разтоварване

41000000 Кожи всички видове Х

50010000 Пашкули от копринени буби Х Х

51000000 Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани 
от конски косми Х

99110000 Покойници Х
“

Допълнителни разпоредби
§ 38. Навсякъде в наредбата думите „доклада 

за фактическото състояние на железопътната 
инфраструктура“ се заменят с „Референтния 
документ на железопътната мрежа“, думите 
„технически животински продукти“ се заме-
нят със „странични животински продукти“, 
думите „ветеринарен“ и „ветеринарни“ се 
заменят с „ветеринарномедицински“, думата 
„ветеринарните“ се заменя с „ветеринарно-
медицинските“ и думата „ветеринарната“ се 
заменя с „ветеринарномедицинската“.

§ 39. Във всички образци на етикети за 
обработените вагони в приложение № 2 към 
чл. 3, ал. 3 и във всички образци на етикети 
за обработване на вагоните в приложение 
№ 6 към чл. 83, ал. 2 думите „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ се 
заменят със „Станция за почистване и дейности 
по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

Министър: 
Ивайло Московски

5190

КОМИСИЯ 
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

НАРЕДБА № 55  
от 11 юли 2017 г.

за определяне на регулираните пазари от трети 
държави, които са еквивалентни на регули-
раните пазари или многостранни системи за 
търговия в държава – членка на Европейския 
съюз, или в друга държава – страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо 

пространство

Чл. 1. Тази наредба определя регулираните 
пазари от трети държави, които за целите 
на чл. 4, т. 1 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференци-
ален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици се 
приемат за еквивалентни на регулираните 
пазари или многостранни системи за тър-
говия в държава – членка на Европейския 
съюз, или в друга държава – страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо 
пространство.

Чл. 2. Регулирани пазари от трети дър-
жави, които се приемат за еквивалентни 
на регулираните пазари или многостранни 
системи за търговия в държава – членка 
на Европейския съюз, или в друга държа-
ва – страна по Споразумението за Евро-
пейското икономическо пространство, са 
регулираните пазари, включени в списък на 
Европейската комисия, публикуван на осно-
вание чл. 19, пар. 6 от Директива 2004/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно пазарите на финансови инструменти, 
за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 
93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета 
(ОВ 145/1 от 30 април 2004 г.).

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се приема на основание 

чл. 4, т. 1 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, ре-
гистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 170-Н 
от 11 юли 2017 г. на Комисията за финансов 
надзор.

Председател: 
Карина Караиванова

5191
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-222 
от 13 юли 2017 г.

На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11, 
ал. 3  от  Закона  за  народната  просвета  (отм.), 
чл. 28,  ал. 2,  т. 1  във  връзка  с  чл. 20,  т. 7  от 
Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобра
зуване, промени и закриване на частни детски 
градини и училища (отм.) и заявление № 0607
222  от  30.06.2017 г.  от  Гочо  Павлов  Павлов, 
управител на „Людяни – СОУ“ – ООД, лицето, 
получило  разрешение  за  откриване  на Частно 
средно  училище  „Делфините“ – Старозагорски 
минерални  бани,  изменям Заповед № РД1435 
от  8.06.2011 г.  (ДВ,  бр. 47  от  2011 г.),  изм. със 
Заповед № РД1401 от 3.01.2012 г. (ДВ, бр. 6 от 
2012 г.), както следва:

Изречението  „Училището  се  управлява  и 
представлява от Йоанна Петкова Димитрова.“ се 
заменя със: „Училището се управлява и представ
лява от Диана Димитрова Нанкова.“

Министър: 
Кр. Вълчев

5242

ЗАПОВЕД № РД-14-223 
от 13 юли 2017 г.

На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11, 
ал. 3  от  Закона  за  народната  просвета  (отм.), 
чл. 28,  ал. 2,  т. 1  във  връзка  с  чл. 20,  т. 4  от 
Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобра
зуване, промени и закриване на частни детски 
градини и училища (отм.) и уведомително писмо 
№ 0607210  от  26.06.2017 г.  от  Даниел  Иванов 
Войнов, управител на „Фортуна строй“ – ООД, 
лицето, получило разрешение за откриване на 
Частна детска градина „Грозното патенце“ – Со
фия, изменям Заповед № РД1458 от 3.07.2014 г. 
(ДВ, бр. 59 от 2014 г.), изм. и доп. със Заповед 
№ РД1422 от 16.04.2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.), 
както следва:

Текстът  „Детската  градина  се  управлява  и 
представлява  от  Розалина  Георгиева  Бичева 
Димитрова.“ се заменя със: „Детската градина се 
управлява и представлява от Петрана Цветанова 
Павлова.“

Министър: 
Кр. Вълчев

5243

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-50 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Мокрище, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5252

ЗАПОВЕД № РД-18-51 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Паталеница, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5253

ЗАПОВЕД № РД-18-52 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия  в  землището  на  с. Сарая,  община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5254

ЗАПОВЕД № РД-18-53 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Синитово, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5255
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ЗАПОВЕД № РД-18-54 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия  в  землището  на  с. Чурен,  община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5256

ЗАПОВЕД № РД-18-55 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Цалапица, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5257

ЗАПОВЕД № РД-18-56 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Скобелево, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5258

ЗАПОВЕД № РД-18-57 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия  в  землището  на  с. Ситово,  община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5259

ЗАПОВЕД № РД-18-58 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 

територия в землището на с. Оризари, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5260

ЗАПОВЕД № РД-18-59 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Кадиево, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5261

ЗАПОВЕД № РД-18-60 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Лилково, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5262

ЗАПОВЕД № РД-18-61 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Бойково, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“. 

Изпълнителен директор: 
М. Киров

5263

ЗАПОВЕД № РД-18-62 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Брестник, община 
„Родопи“, област Пловдив.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“. 

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5264
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ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Добровница, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5265

ЗАПОВЕД № РД-18-64 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Звъничево, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5266

ЗАПОВЕД № РД-18-66 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Дебръщица, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5267

ЗАПОВЕД № РД-18-119 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Росен, община Па
зарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5268

ЗАПОВЕД № РД-18-120 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 

територия в землището на с. Тополи дол, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5269

ЗАПОВЕД № РД-18-121 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Овчеполци, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5270

ЗАПОВЕД № РД-18-122 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Сбор, община Па
зарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5271

ЗАПОВЕД № РД-18-123 
от 30 юни 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за неурбанизираната 
територия в землището на с. Априлци, община 
Пазарджик, област Пазарджик.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5272

ЗАПОВЕД № РД-18-124 
oт 30 юни 2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1 Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 8729 от 
10.10.2005 г. на Върховния административен съд 
на Република България, постановено по адм. д. 
№ 5623/2005 г., Решение № 2962 от 21.03.2006 г. 
на Върховния административен съд на Република 
България, постановено по адм. д. № 5623/2005 г. 
за поправка на допусната очевидна фактическа 
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грешка, одобрявам кадастралната карта и кадаст
ралните регистри за поземлени имоти с иденти
фикатори 68789.29.74 и 68789.29.75,  гр. Дупница, 
община Дупница, област Кюстендил.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  кадастралната 
карта и кадастралните регистри не подлежат на 
обжалване.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5273

ЗАПОВЕД № РД-18-125 
от 30 юни 2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадас
търа и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 5565 
от 25.08.2014 г. на Административния съд – София
град, постановено по адм. д. № 3424/2012 г., Реше
ние № 7409 от 30.11.2015 г. на Административния 
съд – Софияград, за поправка на очевидна фак
тическа грешка, одобрявам кадастралната карта 
и кадастралните регистри за поземлени имоти с 
идентификатори  02659.2195.1655,  02659.2195.2718, 
02659.2195.2719,  гр. Банкя,  район  „Банкя“, Сто
лична община, област София (столица).

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  кадастралната 
карта и кадастралните регистри не подлежат на 
обжалване.

Изпълнителен директор:  
М. Киров

5274

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 411  
от 6 юли 2017 г.

На  основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, 
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез 
публичен търг за следните обекти: поземлен имот 
с идентификатор 68134.1380.2120 в УПИ IІ19 „за 
чисто производство, офиси и коо“, кв. 172, м. НПЗ 
Военна рампазапад, София, ул. Бяла Бука № 12, 
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Надежда“, с АчОС № 2450 от 12.10.2015 г.; 
поземлен имот с идентификатор 68134.1380.195 в 
УПИ IІ19 „за чисто производство, офиси и коо“, 
кв. 172, м. НПЗ Военна рампазапад, София, ул. 
Александър Михов № 20, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Надежда“, с АчОС 
№ 2911 от 19.10.2016 г. и поземлен имот с иден
тификатор 68134.1380.196 в УПИ IІ19 „за чисто 
производство, офиси и коо“, кв. 172, м. НПЗ Во
енна рампазапад, София, ул. Александър Михов 
№ 18, общински нежилищен имот, стопанисван от 
район „Надежда“, с АчОС № 2910 от 19.10.2016 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обектите, сключването на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции сключването на приватизационните 
сделки за съответните обекти.

Председател:  
Е. Герджиков

5222

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 430 
от 7 юли 2017 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 № 355 от 22.06.2017 г. на 
Столичния общински съвет Надзорният съвет на 
Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1.  На  14.09.2017 г.  в  14 ч.  в  Столичната  об
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажбата на обект: 
поземлен имот с идентификатор 68134.610.911, УПИ 
VI911 – „за офиси и магазини“, кв. 20, м. Суха 
реказапад,  ул.  Пасарелски  язовир,  гр. София, 
общински  нежилищен  имот,  стопанисван  от 
район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 65 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът  за  участие – 6500 лв.,  се внася 

по  банковата  сметка на Столичната  общинска 
агенция  за  приватизация  и  инвестиции  при 
„Общинска  банка“ – АД,  ул.  Врабча  № 6,  Со
фия  (сметка № BG  49  SOMB  9130  33  26474601, 
BIC – SOMBBGSF).  Краен  срок  за  внасяне  на 
депозитите – всеки работен ден, но не покъсно 
от деня, предхождащ търга.

5.  Срок  на  закупуване  на  тръжна  докумен
тация – до 12.09.2017 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв.  (с  вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не покъсно 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

5223

РЕШЕНИЕ № 431 
от 7 юли 2017 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 № 355 от 22.06.2017 г. на 
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на 
Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На  13.09.2017 г.  в  14 ч.  в  Столичната  об
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажбата на обект: 
поземлен  имот  с  идентификатор  68134.610.910, 
УПИ  VII910 – „за  офиси  и  магазини“,  кв.  20, 
м. Суха реказапад, ул. Пасарелски язовир № 7, 
гр. София,  общински  нежилищен  имот,  стопа
нисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 91 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът  за  участие – 9100 лв.,  се  внася 

по  банковата  сметка на Столичната  общинска 
агенция  за  приватизация  и  инвестиции  при 
„Общинска  банка“ – АД,  ул.  Врабча  № 6,  Со
фия  (сметка № BG  49  SOMB  9130  33  26474601, 
BIC – SOMBBGSF).  Краен  срок  за  внасяне  на 
депозитите – всеки работен ден, но не покъсно 
от деня, предхождащ търга.

5.  Срок  на  закупуване  на  тръжна  докумен
тация – до 11.09.2017 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв.  (с  вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не покъсно 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

5224

РЕШЕНИЕ № 432 
от 7 юли 2017 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 № 355 от 22.06.2017 г. на 
Столичния общински съвет Надзорният съвет на 
Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На 14.09.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла
вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажбата на обект: поземлен 
имот  с  идентификатор  68134.610.906,  УПИ  IХ
906, кв. 20, м. Суха реказапад, ул. Митрополит 
Панарет № 13, гр. София, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв.,  се внася 

по  банковата  сметка на Столичната  общинска 
агенция  за  приватизация  и  инвестиции  при 

„Общинска  банка“ – АД,  ул.  Врабча  № 6,  Со
фия  (сметка № BG  49  SOMB  9130  33  26474601, 
BIC – SOMBBGSF).  Краен  срок  за  внасяне  на 
депозитите – всеки работен ден, но не покъсно 
от деня, предхождащ търга.

5.  Срок  на  закупуване  на  тръжна  докумен
тация – до 12.09.2017 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв.  (с  вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не покъсно 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

5225

РЕШЕНИЕ № 433 
от 7 юли 2017 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 № 355 от 22.06.2017 г. на 
Столичния общински съвет Надзорният съвет на 
Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На  13.09.2017 г.  в  11 ч.  в  Столичната  об
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажбата на обект: по
землен имот с идентификатор 68134.610.907, УПИ 
Х907, кв. 20, м. Суха реказапад, ул. Пасарелски 
язовир № 11,  гр. София,  общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът  за  участие – 4200 лв.,  се внася 

по  банковата  сметка на Столичната  общинска 
агенция  за  приватизация  и  инвестиции  при 
„Общинска  банка“ – АД,  ул.  Врабча  № 6,  Со
фия  (сметка № BG  49  SOMB  9130  33  26474601, 
BIC – SOMBBGSF).  Краен  срок  за  внасяне  на 
депозитите – всеки работен ден, но не покъсно 
от деня, предхождащ търга.

5.  Срок  на  закупуване  на  тръжна  докумен
тация – до 11.09.2017 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв.  (с  вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не покъсно 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

5226
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ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 28-9 
от 27 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134, 
ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши: 

Одобрява  изменение  на  подробен  устрой
ствен  план – план  за  регулация  (ПУП – ПР) 
на  бул.  Тодор  Александров  в  участъка  от 
о.т. 300 – о.т. 297 – о.т. 296 до о.т. 293 по плана на 
ПЗ „Север“, Бургас, с което уличната регулация се 
измества в северозападна посока за осигуряване 
на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти 
за движение в посока от север към юг, с което 
се  засягат ПИ с идентификатори  07079.605.324, 
07079.659.33 и 07079.659.34 по КК на гр. Бургас, 
посочени в таблица с баланс на територията съ
гласно черните, червените,  сините, кафявите и 
зелените линии и надписи в приложения проект.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бур
гас,  пред  Административния  съд – Бургас,  в 
30дневен срок от обнародването му. 

Председател:  
К. Луков

5415

РЕШЕНИЕ № 28-10 
от 27 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 136, ал. 1 
във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Бургас, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – план 
за улична регулация за провеждане на обслуж
ващи улици за обслужване на имоти в устрой
ствена зона 12/Смф в предвиденото с ОУП на 
гр. Бургас  разширение  на  населеното  място  с 
о.т. 1 до о.т. 11, с които се образува нов кв. 69 
по номерацията на ПЗ „Север“, и изменение на 
ПУП – ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентифи
катори  07079.3.927,  07079.3.929  и  07079.3.928  по 
КК на гр. Бургас (в бивш масив 123) и УПИ І, 
ІІ, V и VIII, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 
07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на 
гр. Бургас (в бивш масив 125) съгласно проект с 
таблица на засегнатите имоти. 

Отчитайки обществената значимост на плана 
и с цел ускоряване сроковете за реализирането на 
дейностите по изграждане на елементите на пътна
та и техническа инфраструктура и реализирането 
на  инвестиционни  намерения  в  територията  в 
обществена полза, Общинският съвет – гр. Бургас, 
допуска предварително изпълнение на решението 
съгласно чл. 60, ал. 1 АПК.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бур
гас,  пред  Административния  съд – Бургас,  в 
30дневен срок от обнародването му.

Председател:  
К. Луков

5416

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 736 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129,  ал. 1, чл. 134,  ал. 2 във връзка  с ал. 1, 
т. 1  ЗУТ  и  Решение № 69  от  протокол № 5  от 
26.04.2017 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията Общинският съвет – гр. Велико 
Търново, одобрява:

1. Проект за ЧИ на ПУП – план за регулация 
за УПИ II6380, кв. 552, УПИ I6379, УПИ II6379, 
УПИ IV6379, УПИ V6379 от кв. 553 по плана на 
гр. Велико Търново:

 – частично закриване на улица с окок 8348 –  
8362;

 – създаване  на  нова  улицатупик  с  окок 
8351 – 8362 – 8362а по кафявите щриховки, линия 
и цифри; 

 – заличава се квартал 553 по плана на гр. Ве
лико Търново;

 – образуват се шест нови урегулирани позем
лени имота в кв. 552: УПИ II6380 – „за жилищно 
строителство“,  УПИ  III6380 – „за  трафопост“, 
УПИ  IV6380 – „за  жилищно  строителство“, 
УПИ V6379 – „за жилищно строителство“, УПИ 
VII6379 – „за жилищно строителство“, съгласно 
линиите, зачеркванията, щриховките, надписите 
и цифрите със зелен цвят;

 – УПИ VI7302  от  кв.  553 преминава  в  кв. 
552 по плана на гр. Велико Търново.

2. Проект за ЧИ на ПУП – план за застрояване 
за новообразуваните УПИ: за имотите се опре
делят  следните  градоустройствени  показатели, 
както следва:

 – УПИ II6380 – „за жилищно строителство“ –  
височина (Н) – до 15 м; плътност на застрояване 
(Пзастр.) – max 60 %; коефициент на интензив
ност – (Кинт.) – max 2,5; минимална озеленена 
площ – 20 %; начин на застрояване – свързано в 
два съседни имота, линии на застрояване – за
дължителни;  запазва  се  новоизграждащата  се 
многофамилна жилищна сграда;

 – УПИ  III6380 – „за  трафопост“ – висо
чина  (Н) – до  10  м;  плътност  на  застрояване 
(Пзастр.) – max 80 %; коефициент на интензив
ност  (Кинт.) – max  1,0;  минимална  озеленена 
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно;

 – УПИ  IV6380 – „за  жилищно  строител
ство“ – височина  (Н) – до  15  м;  плътност  на 
застрояване (Пзастр.) – max 60 %; коефициент на 
интензивност (Кинт.) – max 2,5; минимална озеле
нена площ – 20 %; начин на застрояване – свър
зано, линии на застрояване – ограничителни и 
задължителни;

 – УПИ  V6379 – „за  жилищно  строител
ство“ – височина  (Н) – до  15  м;  плътност  на 
застрояване  (Пзастр.) – max  60 %;  коефициент 
на интензивност  (Кинт.) – max  2,5; минимална 
озеленена  площ – 20 %;  начин  на  застроява
не – свързано, линии на застрояване – ограничи
телни и задължителни; запазва се съществуващата 
жилищна сграда; 

 – УПИ  VII6379 – „за  жилищно  строител
ство“ – височина  (Н) – до  15  м;  плътност  на 
застрояване  (Пзастр.) – max  60 %;  коефициент 
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на интензивност  (Кинт.) – max  2,5; минимална 
озеленена  площ – 20 %;  начин  на  застроява
не – свързано  в  два  съседни  имота,  линии  на 
застрояване – ограничителни и задължителни;

 – УПИ  VIII6379 – „за  жилищно  строител
ство“ – височина  (Н) – до  15  м;  плътност  на 
застрояване (Пзастр.) – max 60 %; коефициент на 
интензивност (Кинт.) – max 2,5; минимална озе
ленена площ – 20 %; начин на застрояване – сво
бодно, линии на застрояване – ограничителни и 
задължителни;

 – плансхеми за водоснабдяване, канализация 
и електрозахранване на УПИ II6380 – „за жи
лищно строителство“, УПИ III6380 – „за трафо
пост“, УПИ IV6380 – „за жилищно строителство“, 
УПИ V6379 – „за жилищно строителство“, УПИ 
VII6379 – „за  жилищно  строителство“,  УПИ 
VIII6379 – „за жилищно строителство“, кв. 552 
по плана на гр. Велико Търново.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: 
В. Спирдонов

5410

ОБЩИНА ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 517 
от 27 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 3 
от протокол № 08 от 10.05.2017 г. на Общинския 
експертен  съвет  по  устройство на  територията 
Общинският съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  (ПУП – ПП)  за  елементи  на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на  урбанизираните  територии  за  изграждане 
на отвеждаща канализация от ПИ 006023 през 
ПИ 006.5, намиращи се в местност Църквище, 
землището на с. Згориград, община Враца, с цел 
изграждане  на  пречиствателни  съоръжения  за 
третиране на отпадъчни води от ПОК „Ледени
ка“ на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, в природен парк 
„Врачански балкан“ – заустващ колектор.

Решението подлежи на обжалване в 30дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез  Община  Враца  пред  Административния 
съд – Враца, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: 
Р. Антов

5237

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 481 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за анализите на правното състояние 
и приватизационните оценки и  за  условията и 
реда на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, 

т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата  за  търговете  и  конкурсите  и  Решение 
№ 320  от  протокол № 24  от  2017 г.  на Общин
ския  съвет – гр. Горна Оряховица Общинският 
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

1.  Приема  правния  анализ,  приватизацион
ната оценка и информационния меморандум на 
обект: дворно място – урегулиран поземлен имот 
IV – „За КОО и басейни“ в кв. 155 по плана на 
гр. Горна Оряховица с площ 5500 кв. м и площ на 
басейните: голям – 1220 кв. м, малък – 300 кв. м, 
и недовършена обслужваща сграда – 558,23 кв. м.

2.  Продажбата  на  общинския  нежилищен 
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг 
с явно наддаване.

3. Търгът ще се проведе при следните условия: 
3.1.  начална  тръжна  цена – 270  330,76 лв. 

общо, от които:
 – 101 801,48 лв. – за голям басейн, освободен 

от ДДС;
 – 19 671,66 лв.  – за малък басейн, освободен 

от ДДС;
 – 33 410,26 лв. – за недовършена обслужваща 

сграда, освободена от ДДС;
 – 49  657,64 лв. – „за  „прилежащ  терен“,  ос

вободен от ДДС;
 – 65 789,72 лв. – за земята, с ДДС;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена в размер 13 516,54 лв.;
3.3. депозитът за участие е 10 % от първона

чалната тръжна цена в размер 27 033,70 лв. и се 
превежда по банкова сметка на общината: IBAN 
BG04FINV91503316803795,  BIC  код  на  „Първа 
инвестиционна  банка“ – FINVBGSF,  в  срок  до 
20ия ден считано от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“;

3.4.  тръжната  документация  се  получава  в 
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 
№ 5, стая 213; цената на тръжната документация 
е 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща 
в касата на общината, стая 108, преди получаване 
на документацията; лицето, закупуващо тръжна 
документация,  следва  да  представи  документ 
за самоличност, а в случаите на представител
ство – документ, удостоверяващ представителната 
му власт;

3.5. срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 15ия ден считано от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“;

3.6.  срок  за  подаване  на  предложенията  за 
участие в търга – 12 ч. на 24тия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“;

3.7. посещения и огледи на обекта могат да се 
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не 
покъсно от деня, предхождащ търга, в работно 
време след закупуване на документация;

3.8. търгът ще се проведе на 24тия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община 
Горна Оряховица;

3.9. достигнатата тръжна цена на продадения 
по т. 1 общински нежилищен имот следва да се 
заплати  еднократно  или  разсрочено  в  левове; 
при  разсрочено  плащане  началната  вноска  не 
трябва да е помалка от 50 % от определената 
цена;  разсрочването  на  дължимата  част  е  до  
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6 месеца след датата на подписване на догово
ра; лихвата върху останалата дължима част е в 
размер на ОЛП плюс  10 пункта надбавка – от 
деня на сключването на договора за продажба 
до окончателното изплащане на цената.

4. Утвърждава тръжна документация и проект 
на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви 
търга и да назначи тръжна комисия за провеж
дането му.

6.  Упълномощава  кмета  на  Община  Горна 
Оряховица да одобри протокола от проведения 
търг, да определи спечелилия участник със заповед 
и да сключи договор за продажба.

Председател: 
Д. Костадинов

5166

ОБЩИНА ДРЯНОВО

РЕШЕНИЕ № 306 
от 28 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  във  връзка  с  протокол № 5 
от 1.06.2017 г. на ОЕСУТ при Община Дряново 
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:

Одобрява  проект  за  ЧИ  на  ПУП – ПРЗ  за 
изменение  на  УПИ  І – „спортен  комплекс“  от 
кв. 8 по РП на гр. Дряново, като се проектира 
нова улица с о.т. 701 до о.т. 718 и същата разделя 
кв. 8 на два квартала. За квартала на юг от новата 
улица се запазва номер 8, а кварталът на север 
от нея получава нов номер 8а. Образуват се нови 
УПИ І от кв. 8а, който запазва отреждането си за 
„спортен комплекс“, и УПИ V от кв. 8 с отреж
дане за жилищни нужди, като регулационните 
линии  се  поставят  в  съответствие  с  имотните 
граници на ПИ 23947.501.1055 по КК на  града, 
като за същия се предвижда основно жилищно 
застрояване до 10 м височина по ограничителни 
линии със съответните стойности за плътност и 
интензивност на застрояване.

На  основание  чл. 215,  ал. 4  ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Дряново пред Административния съд – Габрово. 

Председател:  
Т. Георгиев

5195

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

РЕШЕНИЕ № 92 
от 26 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 
от Закона за горите, Решение № 2 от 16.03.2017 г. 
на  Общинския  експертен  съвет  по  устройство 
на територията при Община Етрополе, Решение 
№ ИАГ31848 от 31.10.2016 г на Изпълнителната 
агенция по горите Общинският съвет – гр. Етро
поле, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  на  елементите  на  техническата 
инфраструктура – подземно трасе на електропро

вод 20 kV за външно ел.  захранване на Базова 
станция „SFO0242.A Ямна – Нова“, намираща се в 
поземлен имот № 520021, м. Чукаря, землището на 
с. Ямна, присъединяване към съществуващ елек
тропровод „Манастирица“ 20 kV, с обща дължина 
на трасето 1071,70 м и сервитутна зона 3215 кв. м, 
преминаващ през поземлени имоти – горска те
ритория, частна държавна собственост, № 410006, 
землище на  с. Рибарица, и № 520024,  землище 
на с. Ямна, община Етрополе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Етрополе  до  Административния  съд – София 
област.

Председател:  
М. Маринов

5407

РЕШЕНИЕ № 93 
от 26 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129,  ал. 1  ЗУТ,  Решение № 5  от  9.02.2017 г. 
на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията при Община Етрополе Общинският 
съвет – гр. Етрополе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елементите на техническата ин
фраструктура – подземно трасе на електропровод 
20 kV за външно ел. захранване на Манастир „Све
та Троица“ – Етрополе, намиращ се в поземлен 
имот № 000249, землището на с. Рибарица, при
съединяване към разпределителната електрическа 
мрежа – съществуващ трафопост, в.з. Рибарица. 
Трасето е с дължина 1340 м и сервитутна зона 
5356 кв. м и преминава през поземлени имоти, 
публична общинска собственост, № 000294 – път 
ІV клас, и № 000301 – местен път, и през имот 
№ 414020 – камионен път в горска площ, землище 
на с. Рибарица, община Етрополе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Етрополе  до  Административния  съд – София 
област.

Председател:  
М. Маринов

5406

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 359 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129,  ал. 1  ЗУТ Общинският  съвет – гр. Ис
перих, реши:

Одобрява  проект,  приет  от  ОЕСУТ,  за 
ПУП – парцеларен план за изграждане на оптична 
връзка от регулационната граница на гр. Исперих 
в рамките на сервитута на пътя Исперих – Разград 
до съоръжение на техническата инфраструктура 
в УПИ XI60, кв. 21, по плана на с. Г. Поровец, 
община Исперих.
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Решението подлежи на обжалване в 14дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Разград, по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Димитров

5238

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 143 
от 22 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и 11 и ал. 2 
ЗМСМА  и  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Кърджали, реши:

Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен 
план – парцеларен  план)  за  обект:  „Нов  ел. 
провод 20 kV и БКТП на Туристически център 
„Перперикон“, община Кърджали. 

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере
сованите лица могат да обжалват решението чрез 
кмета на община Кърджали до Административния 
съд – Кърджали, в 30дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Р. Мустафа

5175

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 365 
от 22 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА,  
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 31 по точка вто
ра от протокол № 6 от 14.06.2017 г. на ОЕСУТ 
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на  урбанизираните  територии  с  цел  създаване 
на  необходимата  градоустройствена  основа  за 
изграждане на система за капково напояване на 
насаждения от ягодоплодни, землище на гр. Бяла 
черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, област 
Велико Търново, преминаващ през ПИ № 000831, 
000826, 164012, 000824, землище на гр. Бяла черк
ва, във връзка с инвестиционната инициатива на 
възложителя „Екзотика“ – ЕООД, ЕИК 104638987, 
със седалище и адрес на управление ул. Ивайло 
№ 28,  гр. Павликени,  представлявано от Даню 
Георгиев Ангелов, която предвижда изграждане 
на система за капково напояване на ягодоплодни 
насаждения в ПИ № 163006, 163007, 163008, 163009, 
163010, 164007,164008, 164011,164012, 164021, 164020, 
164016 по КВС на гр. Бяла черква.

Решението подлежи на обжалване от пряко 
заинтересуваните лица в 30дневен срок от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Община  Павликени  пред  Административния 
съд – Велико  Търново,  на  основание  чл. 215, 
ал. 1 и 4 ЗУТ.

Председател:  
В. Антонова

5209

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 565 
от 15 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер
ник, реши:

Одобрява  проекта  за  подробен  устройствен 
план – план за регулация и план за застрояване 
(ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 50 (9050), 115 и 
151 (9151) по регулационния план на гр. Перник, 
кв. Ралица, и на улица с ОТ 118 – ОТ 119 – ОТ 
11901 – ОТ 11902, като:

1. С плана за регулация се измества трасето 
на  улица  с  осови  точки  (ОТ)  118 – ОТ  119  по 
нови ОТ 119 – ОТ 11901 – ОТ 11902, при което 
се изменя регулацията на урегулиран поземлен 
имот (УПИ) ІІ – парк „Христо Ботев“, в кв. 151а 
(9151) и на УПИ ІІІ3740, 4411 в кв. 115. Изменя 
се регулацията на улица с ОТ 118 – ОТ 120, като 
се разширява в съответствие с изпълнените на 
място  бордюрна  линия  и  асфалтова  настилка, 
при което се изменя регулацията на УПИ І – „За 
училище“, в кв. 50 (9050). Изменя се регулацията 
на УПИ І4409, УПИ ІІ4410 и УПИ ІІІ3740, 4411 
в кв. 115, УПИ І4409 се преотрежда за поземлен 
имот с идентификатор 55871.509.328.

2. С  плана  за  застрояване  се  потвърждават 
изградените сгради в УПИ І509.328, УПИ ІІ4410 
и УПИ  ІІІ3740,  4411  в  кв.  115  и  се  определят 
зони  за  свободно  застрояване  с  показатели  за 
нискоетажно  жилищно  застрояване  и  устрой
ствена зона Жм.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване в 30дневен срок от 
обнародването  му  в  „Държавен  вестник“  чрез 
Общинския  съвет – гр. Перник,  пред  Админи
стративния съд – Перник.

Председател:  
И. Савов

5173

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 560 
от 22 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА  
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, 
ал. 1  и  чл. 32,  ал. 3,  т. 1  ЗПСК  и  чл. 5,  чл. 6, 
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на поземлен имот № 504.1455 с 
площ 406 кв. м, с начин на трайно ползване – за 
друг обществен обект, комплекс, и построената 
в него  сграда № 504.1455.1  със  застроена площ 
110 кв. м, представляваща едноетажна масивна 
сграда  за  търговия,  в  с. Червена  вода,  община 
Русе, АОС № 8102 от 24.08.2016 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 13 500 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
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2.3. депозит за участие в търга – 1000 лв., който 
се внася в срок до 17 работни дни от датата на 
обнародване  на  решението  в  „Държавен  вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4.  начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под
писване на договора за продажба.

Тръжната  документация  се  закупува  в  цен
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 200 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по 
сметка:  BG96IORT73798400080000,  банков  код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.

3. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до  15  работни  дни  считано  от  датата  на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни, считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19ия 
работен ден включително от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23тия работен ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7.  Определя  комисия  в  състав  от  7  члено
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга,  да  издаде  заповед  за  спечелилия  търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупкопродажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател:  
Хр. Белоев

4962

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 961 
от 25 май 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 17 от заседание 
на ПК по „Устройство на територията и екология“ 
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

Одобрява ПУП – планизвадка по чл. 133, ал. 1 
и 4 ЗУТ от процедирания ПУП – план за улична 
регулация и обекти на публичната собственост 
на к.к. Боровец, и ПУП – ИПРЗ на к.к. Боровец, 
одобрен със Заповед № РД1402251 от 1986 г. за 
ПИ № 65231.918.329, в. 4, по плана на к.к. Боро
вец – обособяване на нов УПИ V – за „Рекреаци
онна дейност и обществено обслужване“, за ПИ 
№ 65231.918.329, като се създава „Рекреационна 
устройствена зона – Ок“ с показатели: плътност 
на застрояване – до 25 %, коефициент на интен
зивност – до 1, минимално озеленяване – 50 %, 
и  височина  на  сградите – до  10  м,  съгласно 
представената проектна разработка. Планът за 
застрояване да бъде процедиран при спазване на 
действащата нормативна уредба.

Председател:  
С. Стойчева

5210

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 989 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на външно ел. захранване 
на ПИ № 042020 в м. Боба корсу от землището 
на с. Ново село, община Стара Загора, с обща 
дължина на кабелното трасе 75 м, преминаващо 
през  ПИ  № 000224 – „полски  път“,  публична 
общинска  собственост,  за  нуждите  на  Богдан 
Георгиев Богданов.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5196

РЕШЕНИЕ № 1038 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява проект за изменение на действащия 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора 
и прилежащите крайградски територии, одобрен с 
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта 
му за ПИ с идентификатор 68850.161.71 в м. Берекет 
могила по КККР на землище гр. Стара Загора.

За имота се отрежда предимно производствена 
устройствена зона – Пп, средноетажно свободно 
застрояване, с височина Н до 15 м, с показатели: 
максимална  плътност  на  застрояване – 80 %; 
максимален  коефициент  на  интензивност  на 
застрояване: Кинт. – 2,5; минимална озеленена 
площ  – 20 %.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5197

РЕШЕНИЕ № 1040 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява проект за изменение на действащия 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора 
и прилежащите крайградски територии, одобрен с 
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта 
му за ПИ с идентификатор 68850.26.12 в м. Бойчо 
бунар, землище гр. Стара Загора.

За  имота  се  отрежда  вилна  устройствена 
зона – Ов – за отдих и почивка, ниско свободно 
застрояване с височина Н до 7 м и показатели: 
максимална  плътност  на  застрояване – 30 %; 
максимален  коефициент  на  интензивност  на 
застрояване: Кинт. – 0,6; минимална озеленена 
площ – 50 %.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5198

РЕШЕНИЕ № 1041 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява проект за изменение на действащия 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора 
и прилежащите крайградски територии, одобрен с 
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г. 
на Общински съвет – гр. Стара Загора, в частта 
му за ПИ с идентификатор 68850.250.23 в м. Бойчо 
бунар, землище гр. Стара Загора.

За  имота  се  отрежда  смесена  устройствена 
зона – Сж, одо – за жилищно застрояване и об
щественообслужващи дейности, ниско свободно 
застрояване с височина Н до 10 м и показатели: 
максимална  плътност  на  застрояване – 80 %; 
максимален  коефициент  на  интензивност  на 
застрояване:  Кинт. – 2;  минимална  озеленена 
площ – 20 %.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5199

РЕШЕНИЕ № 1042 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява проект за изменение на действащия 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора 
и прилежащите крайградски територии, одобрен с 
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта 
му за ПИ с идентификатор 68850.256.121 и ПИ с 
идентификатор 68850.256.161 в м. Бойчо бунар по 
КККР на землище гр. Стара Загора.

За имота се отрежда жилищна устройствена 
зона – Жм – за  жилищно  застрояване,  ниско 
свободно  застрояване  с  височина Н до  10 м и 
показатели: максимална плътност на застроява
не – 60 %;  максимален  коефициент  на  интен
зивност на застрояване: Кинт. – 1,2; минимална 
озеленена площ  – 40 %.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5200

РЕШЕНИЕ № 1045 
от 29 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява проект за изменение на действащия 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора 
и прилежащите крайградски територии, одобрен с 
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта 
му  за ПИ  108012  в м. Под медвен  по КВС  на 
землище с. Хрищени, община Стара Загора.

За  имота  се  отрежда  вилна  устройствена 
зона – Одо –  за обществено и делово обслужване, 
средноетажно, свързано в два имота застрояване 
с височина Н до 12 м и показатели: максимална 
плътност  на  застрояване – 40 %;  максимален 
коефициент  на  интензивност  на  застрояване: 
Кинт. – 1,2; минимална озеленена площ – 30 %.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5201

РЕШЕНИЕ № 1054 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
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инфраструктура – кабелно трасе на външно ел. 
захранване, и изменение на ПИ с идентификатор 
68850.137.281  в  м. Табашки  герен  от  землище 
гр. Стара Загора, с обща дължина на кабелното 
ел. трасе 213 м за нуждите на „Билдком“ – ООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5202

РЕШЕНИЕ № 1055 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за външно ел. захранване на ПИ 
№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в м. Бели връх 
от землище с. Колена, община Стара Загора, с 
обща дължина на кабелното трасе 622 м, пре
минаващо през улица с о.т. 61 – о.т. 63; улица с 
о.т. 25 – о.т. 62 – о.т. 63, и полски път № 000110 и 
път ІV клас № 000035 в землище с. Колена – пуб
лична общинска собственост, и УПИ № ХІІ – за 
спец.  терен  в  кв.  21 – частна  собственост,  за 
нуждите на „Никсон“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5177

РЕШЕНИЕ № 1056 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  и  ел.  схема  за  трасе  на  външно 
ел.  захранване на ПИ № 074015, ПИ № 074017, 
ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ 
№ 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в земли
щето на с. Малка Верея, община Стара Загора, 
с  обща дължина на кабелното  трасе  662 м,  за 
нуждите на Ивайло Асенов Младенов, Адриана 
Василева Трифонова, „Престиж“ – ЕООД, „На
турал  стон“ – ЕООД,  Стефан  Раднев  Иванов, 
Николай Василев Станчев, Милена Желязкова 
Янкова, Емил Тодоров Дончев и „ЕВН България 
Електроразпределение“ – АД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5203

РЕШЕНИЕ № 1057 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план и ВиК схема за трасе на външен 
водопровод на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ 
№ 074018,  ПИ  № 074024,  ПИ  № 075003,  ПИ 
№ 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в земли
щето на с. Малка Верея, община Стара Загора, 
с обща дължина на кабелното  трасе  684 м,  за 
нуждите на Ивайло Асенов Младенов, Адриана 
Василева Трифонова, „Престиж“ – ЕООД, „На
турал  стон“ – ЕООД,  Стефан  Раднев  Иванов, 
Николай Василев Станчев, Милена Желязкова 
Янкова, Емил Тодоров Дончев и „ЕВН България 
Електроразпределение“ – АД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5204

РЕШЕНИЕ № 1058 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура – кабелно трасе на външно ел. 
захранване  и  изменение  на  ел.  схема  за  ПИ 
№ 078006 в м. Тюлкерман от землището на с. Хри
щени, община Стара Загора, преминаващо през 
„пасище, мера“ – № 000345, и „водни течения и 
водни площи“ – № 000079, по КВС на землище 
с. Хрищени,  община  Стара  Загора – публич
на  общинска  собственост,  и  ПИ  000442 – път 
І клас – държавна собственост, с обща дължина 
на кабелното ел. трасе 422 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: 
Т. Брайков

5205

РЕШЕНИЕ № 1059 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на външно ел. захранване 
на ПИ № 017109 в м. Стамболов хан от земли
щето на с. Ново село, община Стара Загора, с 
обща дължина на кабелното трасе 260 м, пре
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минаващо  през  ПИ  № 000224 – „полски  път“,  
ПИ  № 000275 – „храсти“ – публична  общинска 
собственост,  и  ПИ  № 042135 – „индивидуално 
застрояване“ – частна  собственост,  за  нуждите 
на „Амадеус“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5206

РЕШЕНИЕ № 1060 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  за  елементите  на  техническата 
инфраструктура – кабелно трасе на външно ел. 
захранване на ПИ № 145021 в м. Мерите, землище 
с. Яворово, община Стара Загора, преминаващо 
през  ПИ  № 152004 – частна  собственост,  ПИ 
№ 000622 – „полски път“, ПИ № 000634 – „полски 
път“, и ПИ № 000525 – „път трети клас“ – държав
на собственост, с обща дължина на кабелното ел. 
трасе 111 м, за нуждите на „Агро рат“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5207

РЕШЕНИЕ № 1061 
от 29 юни 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка  с  чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съ
вет – гр. Стара Загора, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен  план  за  обект  „Второ – резервно  ел. 
захранване на ПСБ База „Стара Загора“ – с. Еле
нино, община Стара Загора, с обща дължина на 
линейното трасе 3715 м, за нуждите на „ЛУКОЙЛ 
България“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател:  
Т. Брайков

5208

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

РЕШЕНИЕ № 268 
от 3 юли 2017 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Стралджа, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен  план  за  обект 
„Оптичен  кабел  от  с. Чарда  до  с. Джинот,  об
щина Стралджа“, при засегнати имоти съгласно 
приложен списък – неделима част от решението.

Председател:  
Ж. Ангелов

5239

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО, 
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 308 
от 19 юни 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
Общинският съвет – с. Ветрино, реши:

Одобрява  ПУП – ПП  (парцеларен  план)  за 
изграждане на електрозахранване на „Историчес
ки парк“ за УПИ І132, 138, 179 в землището на 
с. Неофит Рилски на „Исторически парк“ – АД, 
ЕИК 202785815, представлявано от Ивелин Люд
милов Михайлов.

На  основание  чл. 215,  ал. 4  ЗУТ  решение
то подлежи на обжалване  в  30дневен  срок от 
обнародването  му  в  „Държавен  вестник“  чрез 
Община – с. Ветрино,  пред  Административния 
съд – Варна.

Председател:  
Д. Николова

5172

98. – Висшият адвокатски съвет  съобщава, 
че  на  основание  чл. 133,  ал. 1,  т. 4  от  Закона 
за адвокатурата с решение по д.д. № 20/2017 г. 
на Висшия дисциплинарен съд Сергей Василев 
Варджийски – адвокат  от  Адвокатската  коле
гия – Ловеч, се лишава от право да упражнява 
адвокатска професия за срок шест месеца.
5420

22. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел  „Пуб
лични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С1700220910000168 от 2.05.2017 г. възлага на 
„Съни  скай“ – АД,  с  ЕИК  131428060,  адрес  за 
кореспонденция: София, ул. Горски пътник № 55, 
следните недвижими имоти: 1. поземлен имот 
с  идентификатор № 68134.1006.321,  с  номер  по 
предходен план: 400, в кв. 24, целият с площ по 
нотариален акт 407 кв. м, а по скица 416 кв. м, 
намиращ се в гр. София, Столична община, ра
йон „Триадица“, м. Манастирски ливадиизток, 
ул. Майор Павел Павлов № 11, местност IV55 
по плана на София, утвърден със Заповед № РД
095080 от  13.03.1996 г. и Заповед № РД0950
338 от 1.08.1996 г. на Столичната община, и по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД18108 от 13.12.2016 г. 
на  изпълнителния  директор  на  АГКК,  при 
граници и съседи по скица: улица, ПИ № 401, 
улица, ПИ № 399, и граници и съседи по скица: 
68134.1006.1177,  68134.1006.322,  68134.1006.320, 
68134.1006.1135,  като  ПИ  № 400  представлява 
реална, самостоятелно обособена част от УПИ 
№ I399,  400,  401,  402,  403,  404,  406  в  същия 
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квартал,  целият  УПИ  с  площ  по  нотариален 
акт  1476 кв. м,  част  от  този  УПИ  попада  под 
улица,  за която отчуждителните процедури не 
са проведени и уличната регулация не е прило
жена, както и заедно с построената в този имот 
едноетажна жилищна сграда по нотариален акт с 
площ 100 кв. м, а по скица – две долепени сгради: 
жилищна сграда – еднофамилна, със застроена 
площ 49 кв. м с идентификатор № 68134.1006.321.3, 
и друг вид производствена, складова, инфраструк
турна  сграда  с  площ  9 кв. м  с  идентификатор 
№ 68134.1006.321.1, със съответното на сградата/
сградите право на строеж върху мястото, както и 
всички останали подобрения в него; 2. поземлен 
имот с идентификатор № 68134.1006.322, с номер 
по предходен план: 401, в кв. 24, целият с площ 
по нотариален акт 320 кв. м, а по скица 324 кв. м, 
намиращ се в София, Столична община, район 
„Триадица“, м. Манастирски  ливадиизток,  ул. 
Майор Павел Павлов № 13, местност  IV55 по 
плана  на София,  утвърден  със  Заповед № РД
095080 от  13.03.1996 г. и Заповед № РД0950
338 от 1.08.1996 г. на Столичната община, и по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД18108 от 13.12.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, при гра
ници  и  съседи  по  нотариален  акт:  бул.  Тодор 
Каблешков, УПИ № II403, 404, 405, 409, УПИ 
№ X407, ул. 416, и граници и съседи по скица: 
68134.1006.1177,  68134.1006.323,  68134.1006.328, 
68134.1006.321,  68134.1006.1135,  като  ПИ  № 401 
представлява реална, самостоятелно обособена 
част от УПИ I399, 400, 401, 402, 403, 404, 406 в 
същия квартал, целият УПИ с площ по нотариа
лен акт 1476 кв. м, част от този УПИ попада под 
улица, за която отчуждителните процедури не са 
проведени и уличната регулация не е приложена, 
както и заедно с построената в този имот едно
етажна сграда по нотариален акт с площ 45 кв. м, 
а  по  скица  сграда – хангар,  депо,  гараж – със 
застроена  площ  23 кв. м  с  идентификатор 
№ 68134.1006.322.2, със съответното на сградата 
право на строеж върху мястото, заедно с 320/1476 
ид.ч. от УПИ, върху който е построена сградата, 
целият с площ 1476 кв. м; 3. поземлен имот – 2/3 
ид.ч. от имот с идентификатор № 68134.1006.323, 
с номер по предходен план: 402, в кв. 24, целият 
с площ по нотариален акт 340 кв. м, а по скица 
360 кв. м, намиращ се в София, Столична община, 
район „Триадица“, м. Манастирски ливадиизток, 
ул. Майор Павел Павлов № 15 местност  IV55 
по плана на София, утвърден със Заповед № РД
095080 от  13.03.1996 г. и Заповед № РД0950
338 от 1.08.1996 г. на Столичната община, и по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД18108 от 13.12.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, при съ
седи  на  имота  по  нотариален  акт: ПИ № 406, 
ПИ № 403,  ПИ № 401  и  ул.  416,  и  граници  и 
съседи по скица: 68134.1006.1177, 68134.1006.324, 
68134.1006.329,  68134.1006.328,  68134.1006.322, 
68134.1006.1135,  като  ПИ  № 402  представлява 
реална, самостоятелно обособена част от УПИ 
I399, 400, 401, 402, 403, 404, 406 в същия квартал, 
целият УПИ с площ по нотариален акт 1476 кв. м, 

част от този УПИ попада под улица, за която 
отчуждителните  процедури  не  са  проведени  и 
уличната регулация не е приложена, както и заедно 
с построената в този имот едноетажна жилищна 
сграда по нотариален акт с площ 56,26 кв. м, а 
по скица няма сграда в имота; 4. поземлен имот 
с  идентификатор № 68134.1006.329,  с  номер  по 
предходен план: 404, в кв. 24, целият с площ по 
нотариален акт 300 кв. м, а по скица 291 кв. м, 
намиращ се в София, Столична община, район 
„Триадица“, м. Манастирски  ливадиизток,  ул. 
Тодор Джебаров № 28, местност IV55 по плана 
на София, утвърден със Заповед № РД0950338 
от 1.08.1996 г. на Столичната община, отредени са 
УПИ I и УПИ II в кв. 24 и по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД18108  от  13.12.2016 г.  на  изпълнителния 
директор  на  АГКК,  при  граници  и  съседи  по 
нотариален акт: ПИ № 405, ПИ № 406, ПИ № 402, 
ПИ № 403 и бул. Тодор Каблешков, и граници и 
съседи по скица: 68134.1006.324, 68134.1006.1176, 
68134.1006.330, 68134.1006.328, 68134.1006.323, като 
отчуждителните  процедури  не  са  проведени  и 
уличната регулация не е приложена. 
5146

13. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив,  офис  Па
зарджик,  на  основание  чл. 239,  ал. 2  ДОПК  с 
постановление за възлагане на движима вещ, изх. 
№ С1700130910000274 от 29.06.2017 г., възлага на 
Иван Ангелов Гърков с адрес Самоков, ул. Гене
рал Раздишевски № 58, следната движима вещ: 
МПС: Група № 1 – колесен трактор ЮМЗ 6 КМ, 
автобагер рег. № РА 2964 ЕЕ, № на рама: 684959, 
№ на двигателя: 2127, цвят – червен/жълт, година 
на първоначална регистрация – 1991 г., брой мес
та – 1; гориво – дизел, обем на двигателя – 4940 
куб. см, мощност – 44 кв. Собствеността преми
нава у купувача от датата на постановлението за 
възлагане на движимата вещ.
5188

90. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж
ност професор в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ
ление  7.1.  Медицина – едно  място  за  цивилен 
служител за нуждите на катедра „Анестезиология 
и интензивно лечение“ на МБАЛ – София. Срок 
за подаване на документите – 2 месеца от датата 
на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Изискванията към участниците в конкурса и не
обходимите документи ще бъдат публикувани на 
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече инфор
мация: отдел „Учебна и научноизследователска 
дейност“, тел. 9225130.
5279

24. – Националната художествена академия, 
София,  обявява  конкурс  за  професор  по  8.2. 
Изобразително изкуство („Шрифт, калиграфия 
и  подвързия“  за  нуждите  на  катедра  „Плакат 
и  визуална  комуникация“) – един,  със  срок  3 
месеца  от  обнародването  в  „Държавен  вест
ник“. За справки: Учебнометодичен отдел, тел. 
02/9881702.
5246
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срок  3  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“. За справки: Учебнометодичен отдел, 
тел. 02/9881702.
5249

12. – Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив, обявява 
конкурси  за:  доцент  по  професионално  на
правление  8.3. Музикално  и  танцово  изкуство 
(Флейта) – един; главни асистенти по професи
онално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство  (Кавал  и  камерни  инструментални 
състави) – един;  8.3. Музикално и  танцово из
куство (Хореографска композиция) – един. Срок 
за подаване на документи – 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документите 
се подават в ректората, стая 34, Пловдив 4000, 
ул. Т. Самодумов № 2, тел. 0877/665701. Приемно 
време – от 10 до 12 и от 14 до 16 ч.
5397

72. – Селскостопанската академия – София, 
обявява  конкурс  за  прием  на  докторанти  (ре
довна и задочна форма на обучение – държавна 
поръчка)  за  учебната  2017/2018 г.  по  следните 
акредитирани докторски програми: 

24а. – Националната художествена академия, 
София, обявява  конкурс  за  професор  по  8.2. 
Изобразително изкуство („Художествено проек
тиране и анализ“ за нуждите на катедра „Дизайн 
за детската среда“) – един, със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справ
ки: Учебнометодичен отдел, тел. 02/9881702.
5247

24б. – Националната художествена академия, 
София, обявява конкурс за главен асистент по 
8.2.  Изобразително  изкуство  („Реставрация  на 
кавалетна  живопис“  за  нуждите  на  катедра 
„Реставрация“) – един, със срок 3 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. За справки: 
Учебнометодичен отдел, тел. 02/9881702.
5248

24в. – Националната художествена академия, 
София, обявява конкурс за главен асистент по 
8.2.  Изобразително  изкуство  („Реставрационна 
експертиза  и  материалознание  и  биологични 
проблеми в консервацията и реставрацията“ за 
нуждите на катедра „Реставрация“) – един, със 

№ Докторска програма

Форма 
на обу
чение Научна организация

Р З

1. Генетика 4  Агробиоинститут, София

2. Физиология на животните и човека 1 1 Институт по животновъдни науки, Костинброд

3. Механизация  и  електрификация  на 
растениевъдството 1 1 Институт по почвознание, агротехнологии и за

щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

4. Механизация  и  електрификация  на 
животновъдството 1  Институт по почвознание, агротехнологии и за

щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

5. Хидромелиоративно строителство 1  Институт по почвознание, агротехнологии и за
щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

6. Технология на алкохолните и безал
кохолните напитки 1 1 Институт по криобиология и хранителни техно

логии, София

7. Технология  на  месните  и  рибните 
продукти 1  Институт по криобиология и хранителни техно

логии, София

8. Технология на плодовите и зеленчу
ковите консерви 2  Институт за изследване и развитие на храните, 

Пловдив

9. Общо земеделие 2  Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10. Почвознание 2  Институт по почвознание, агротехнологии и за
щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

11. Мелиорации  (вкл. почвена ерозия и 
борбата с нея) 1  Институт по почвознание, агротехнологии и за

щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

12. Агрохимия 2  Институт по почвознание, агротехнологии и за
щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

13. Селекция и семепроизводство на кул
турните растения

1  Институт по полски култури, Чирпан

1  Институт по зеленчукови култури, Пловдив

2  Земеделски институт, Шумен

 2 Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

2  Институт по земеделие, Карнобат

1 1 Институт по фуражните култури, Плевен
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№ Докторска програма

Форма 
на обу
чение Научна организация

Р З

14. Растениевъдство 1  Институт по фуражните култури, Плевен

15. Овощарство 1 
Институт по планинско животновъдство и земе
делие, Троян

16. Декоративни растения 1  Институт по декоративни растения, София

17. Фуражно производство, ливадарство 1 1
Институт по планинско животновъдство и земе
делие, Троян

18.

Растителна защита (вирусология) 1 
Институт по почвознание, агротехнологии и за
щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

Растителна  защита  (фитобактери
ология)

1 
Институт по почвознание, агротехнологии и за
щита на растенията „Н. Пушкаров“, София

Растителна  защита  (вкл.  фито 
патология,  вирусология,  хербология 
и др.)

1 
Институт  по  зеленчукови  култури  „Марица“, 
Пловдив

1  Агробиоинститут, София

Растителна защита (фитопатология) 1  Добруджански земеделски институт, Г. Тошево 

19.
Развъждане  на  селскостопанските 
животни, биология и биотехника на 
размножаването

1  Земеделски институт, Ст. Загора

2 1 Институт по животновъдни науки, Костинброд

1  ЗИ, Шумен

20.
Хранене на селскостопанските живот
ни и технология на фуражите

1 1 Институт по животновъдни науки, Костинброд

2  Институт по фуражните култури, Плевен

21. Говедовъдство и биволовъдство

1  Земеделски институт, Шумен

1  Земеделски институт, Стара Загора

1 1 Институт по животновъдни науки, Костинброд

22. Овцевъдство и козевъдство

1 1 Институт по животновъдни науки, Костинброд

1 1
Институт по планинско животновъдство и земе
делие, Троян

1  Земеделски институт, Стара Загора

1  Земеделски институт, Шумен

23. Свиневъдство 2  Земеделски институт, Шумен

24. Специални отрасли (пчели) 1  Институт по животновъдни науки, Костинброд

25.
Екология на  селскостопанските жи
вотни

1 2 Институт по животновъдни науки, Костинброд

Необходими документи: заявление; автобио
графия; диплома за придобита образователноква
лификационна степен „магистър“ с приложени
ето – нотариално заверено копие; удостоверение 
за признато висше образование – степен „магис
тър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно 
висше училище, други документи, удостоверя
ващи интересите и постиженията на кандидата 
в  съответната  научна  област. Документите  се 
подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 
№ 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телeфони 
за  контакти:  028127560,  028127580.  Срокът  за 
подаване на документи е 2 месеца от обнарод
ването на обявата в „Държавен вестник“. Такса 
за кандидатстване – 30 лв.
5422

4. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –  
Свищов, преобявява конкурси за прием на ре
довни и задочни докторанти – обучение, финан
сирано от държавата,  за учебната 2016/2017 г., 
в съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г. 
на МС и Решение № 10 от 10.07.2017 г. на Ака
демичния съвет. Кандидатите подават следните 
документи:  1.  заявление;  2.  автобиография;  3. 
диплома за висше образование (окс „магистър“ 
и приложението към нея) или нотариално  за
верено копие; 4. документ, удостоверяващ пла
тена такса за участие в кандидатдокторантски 
конкурси.  Срок  за  подаване  на  документи –  
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в КСК център, 
тел: 0631/66381:



БРОЙ  60   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   93   

Докторски програми

Обучение,  
финансирано 
от държавата

редов
на

задоч
на

Политическа икономия  2 1

Финанси,  парично  обръщение, 
кредит и застраховка
(Финанси) 2 6

Статистика и демография 2 

Счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

2
1
1





Приложение на изчислителната 
техника в икономиката 3 1

Световно стопанство и МИО 1 

Планиране 1 

Икономика  и  управление  (по 
отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)


1

1

2

1
2

Социално управление 1 1

Маркетинг 1 1

Всичко: 19 15
5429

4а. – Стопанската академия „Д. А. Це-
нов“ – Свищов, обявява конкурси за академич
ни длъжности в област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професи
онално направление 3.8. Икономика за: главен 
асистент по научна специалност „Икономика и 
управление  (търговия)“ – един  за  нуждите  на 
катедра  „Търговски  бизнес“;  доцент  по  научна 
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и 
анализ на стопанската дейност (контрол)“ – един 
за  нуждите  на  катедра  „Контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност“, двата със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти – в  академията,  отдел  „Докторантура  и 
академично развитие“, тел. 0631/66362.
5430

76. – Университетът по архитектура, строи-
телство и геодезия, София, обявява конкурс за 
главен асистент по професионално направление 
5.7.  Архитектура,  строителство  и  геодезия,  на
учна специалност „Териториално и ландшафтно 
устройство и градоустройство“ към катедра „Гра
доустройство“ – един, със срок 3 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, 
тел. 02/9635245, в. 449, и 02/8669054.
5228

45. – Минно-геоложкият университет „Св. 
Иван Рилски“ – София,  обявява  конкурси  за: 
доценти  по:  професионално  направление  5.10. 
Химични технологии, научна специалност „Хи
мични технологии“ – един, за нуждите на катедра 
„Химия“; професионално направление 5.2. Елек

тротехника, електроника и автоматика, научна 
специалност „Обща електротехника“ – един, за 
нуждите на катедра „Електротехника“; професи
онално направление 4.4. Науки за земята, научна 
специалност „Опазване на околната среда“ – един, 
за нуждите на катедра „Инженерна геоекология“; 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението  по  физическо  възпитание,  научна 
специалност  „Теория  и  методика  на  физичес
кото възпитание и  спортната  тренировка  (вкл. 
Методика на лечебната физкултура)“ – един, за 
нуждите  на  катедра  „Физическо  възпитание  и 
спорт“, всички със срок 2 месеца от обнародва
нето в „Държавен вестник“; главни асистенти по: 
професионално направление 4.4. Науки за земята, 
научна специалност „Технологии за пречистване на 
води“ – един, за нуждите на катедра „Инженерна 
геоекология“;  професионално  направление  4.4. 
Науки за земята, научна специалност „Системи и 
устройства за опазване на околната среда“ – един, 
за нуждите на катедра „Инженерна геоекология“, 
всички  със  срок  2 месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Срокът за подаване на доку
менти е 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. За справки и подаване на документи: 
МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор „Следдипломна 
квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 
8060209, 0879807890, Зоя Велева.
5421

336. – Нов български университет – София, 
обявява конкурси за: професор на 1/2 щат, област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.4.  Обществено 
здраве – един; доцент, област на висше образо
вание 8. Изкуства, професионално направление 
8.4. Театрално и филмово изкуство (кинознание, 
киноизкуство и телевизия) – един; главен асистент, 
област на висше образование 3. Социални, стопан
ски и правни науки, професионално направление 
3.8. Икономика (световно стопанство и междуна
родни икономически отношения) – един, всички 
със срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
тите  се  подават  в Нов  български  университет, 
София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“, 
офис 215, тел. 8110235.
5184

83. – Икономическият университет – Варна, 
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието 
на  академичния  състав  в  Република България 
обявява  конкурс  за  заемане  на  академична 
длъжност професор в област на висшето обра
зование 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално  направление  3.8.  Икономика, 
научна специалност „Икономика и управление 
(количествени  методи  в  икономиката)“ – един 
за нуждите на катедра „Статистика и приложна 
математика“, със срок 2 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи – в отдел 
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830813.
5431

63. – Националният военен университет „Ва-
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс 
за заемане на академичната длъжност професор 
в област на висшето образование 9. Сигурност 
и  отбрана,  професионално  направление  9.1. 
Национална сигурност, по научна специалност 
„Организация  и  управление  извън  сферата  на 
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материалното производство (национална сигур
ност)“ за нуждите на катедра „Специализирана 
подготовка“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ 
„Васил Левски“, за 1 щатно осигурена длъжност 
за военнослужещ. Изискванията към кандидатите 
и необходимите документи за кандидатстване по 
конкурса са обявени със заповед на министъра 
на отбраната на Република България № ОХ611 
от 27.06.2017 г., линк: http://www.nvu.bg/node/1826. 
Срок  за  подаване  на  документи – 2  месеца  от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи  се  подават  в  регистратурата  за  не
класифицирана информация на университета. За 
контакти: тел. (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 
0888131479; еmail: georgiev_ga@nvu.bg.
5281

63а. – Националният военен университет „Ва-
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс 
за  заемане  на  академичната  длъжност  доцент 
в област на висшето образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално на
правление 3.7. Администрация и управление, по 
научна специалност „Организация и управление 
извън  сферата  на  материалното  производство 
(сигурност и отбрана)“ за нуждите на катедра „Ли
дерство и чуждоезиково обучение“ във факултет 
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – 1 място 
за цивилен служител. Условията по конкурса са 
обявени със заповед на началника на НВУ „Ва
сил Левски“ № РД02597 от 13.06.2017 г., линк: 
http://www.nvu.bg/node/1793.  Срок  за  подаване 
на  документи – 2  месеца  от  обнародването  на 
обявата  в  „Държавен  вестник“.  Документи  се 
подават  в  регистратурата  за  некласифицирана 
информация на университета. За контакти: тел. 
062  618875;  Siemens:  62075;  GSM:  0888131479; 
еmail: georgiev_ga@nvu.bg.
5282

66. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява  конкурс  за  доцент  в  област  на  висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика,  професионално направление  4.3. 
Биологически  науки,  по  научна  специалност 
„Ботаника“ – един  за  сектор  „Фармакогнозия 
и ботаника“, катедра „Фармацевтични науки и 
социална фармация“  на факултет  „Фармация“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи – в Медицинския 
университет – Плевен,  ул.  Кл.  Охридски  № 1, 
ректорат,  ет. 1,  научен  секретар,  стая  139,  тел. 
064/884172.
5155

6. – Русенският университет „Ангел Кън-
чев“ обявява конкурси за главни асистенти по: 
професионално  направление  3.7.  Администра
ция  и  управление,  специалност  „Икономика  и 
управление“ за нуждите на факултет „Бизнес и 
мениджмънт“ със срок 2 месеца – един; профе
сионално направление  7.4. Обществено  здраве, 
специалност  „Кинезитерапия“  за  нуждите  на 
факултет  „Обществено  здраве  и  здравни  гри
жи“ със срок 2 месеца – трима; професионално 
направление  4.6.  Информатика  и  компютърни 
науки, специалност „Информатика“ за нуждите 
на факултет „Природни науки и образование“ със 
срок 3 месеца – един. Справки – кадрово развитие 
(kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. др 
Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния 
състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888455; 0882390043.
5398

76. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявя
ва конкурс за академичната длъжност професор 
за военнослужещ в катедра „Корабоводене“ на 
факултет „Навигационен“ в област на висше об
разование 5. Технически науки по професионално 
направление  5.5.  Транспорт,  корабоплаване  и 
авиация, научна  специалност  „Радиолокация и 
радионавигация“, учебни дисциплини „Радиона
вигационни системи“, „Използване на радиоло
кационна станция и автоматизирана радиолока
ционна система за предпазване от сблъскване за 
осигуряване  безопасност  на  корабоплаването“, 
„Корабни навигационни радиолокационни систе
ми“ и „Технически средства за корабоводене – ІІ 
част“ – един, със срок 3 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 
22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и 
на сайта на училището: www.navalacad.bg. Пода
ване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за 
некласифицирана информация, ет. 1.
5235

6. – Институтът по електрохимия и енергий-
ни системи при БАН – София, обявява конкурс 
за  заемане  на  академичната  длъжност  главен 
асистент  по  професионално  направление  4.2. 
Химически науки, научна специалност 01.05.14. 
Електрохимия  (вкл.  химически  източници  на 
тока) за нуждите на секция „Електрохимия на 
оловните  акумулатори“,  със  срок  2  месеца  от 
обнародването в „Държавен вестник“. Кандида
тите могат  да подават  документи  за  участие  в 
канцеларията на Института по електрохимия и 
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. 
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/9792755.
5178

332. – Институтът по животновъдни нау-
ки – Костинброд, към Селскостопанската акаде-
мия – София, обявява конкурс за академичната 
длъжност  главен  асистент  по  професионално 
направление 6.3. Животновъдство, научна специ
алност „Коневъдство“, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
Института по животновъдни науки – Костинброд, 
2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
5221

13. – Община Айтос  на  основание  чл. 30 
ЗПСК обявява, че: 1. на 29.06.2017 г. е извършена 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване 
на обект: общински нежилищен имот, магазин 
за ел. уреди със застроена площ 159,60 м2, ведно 
със съответните идеални части от общите части 
на  сградата и правото на  строеж, намиращ се 
в кв. 103, парцел VІІІ, пл. № 1791 по плана на 
гр. Айтос,  ул.  Станционна  № 49,  притежаващ 
АОС № 82 от 22.09.1997 г., на Антония Димит
рова Иванова от Айтос за 160 600 лв., платени 
изцяло; 2. на 29.06.2017 г. е извършена продажба 
чрез публичен търг с явно наддаване на обект: 
общински нежилищен имот, масивна сграда със 
застроена  площ  27,60 м2,  която  се  използва  за 
млекосъбирателен пункт, намираща се  в УПИ 
XVІІ, в кв. 2 по плана на с. Пирне, актувана с 
АЧОС № 1227 от 12.01.2005 г., на Нермидин Хасан 
Емин от с. Пирне за 4000 лв., платена изцяло.
5408



БРОЙ  60   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   95   

52. – Общинската служба по земеделие –  
Ар дино, на  основание  чл. 18д,  ал. 4 ППЗСПЗЗ 
съобщава  на  заявителите  за  възстановяване 
на земеделски земи в землището на с. Ардино 
(ЕКАТТЕ  00607),  в  местността  Тозлук,  попа
даща в разпоредбите на ЗСПЗЗ, в срок 14 дни 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  да  се 
явят за съвместно уточняване на границите на 
земеделските земи, разположени на територията 
по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 и 
ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ.
5276

82. – Общинската служба по земеделие – Кър-
джали,  на  основание  чл. 18д,  ал. 4  ППЗСПЗЗ 
съобщава на заявителите за възстановяване на 
земеделски  земи  в  землищата  на  с. Невестино 
(ЕКАТТЕ  35136),  Зона  за  земеделско  ползване 
(ЗЗП)  № 9,  и  на  с. Петлино  (ЕКАТТЕ  56054), 
ЗЗП № 28, попадащи в разпоредбите на ЗСПЗЗ, 
в  срок  14  дни  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ да се явят за съвместно уточняване на 
границите  на  земеделските  земи,  разположени 
на територията по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка 
с чл. 28, ал. 1 и ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ.
5277

23. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралният регистър на недвижимите 
имоти за землищата на гр. Бойчиновци, община 
Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община 
Берковица, които са в службата по геодезия, кар
тография и кадастър. В 30дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
тях пред Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Монтана.
5275

26. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че на основание чл. 110, ал. 1, 
т. 5 ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии, 
обект: „Външно ел. захранване на жилищен ком
плекс „Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно 
ползване с обслужващи помещения на партера и 
басейни, подобект: Кабели 20 kV“, за поземлен 
имот с идентификатор 51500.82.56 по кадастрал
ната  карта  на  гр. Несебър,  м. Кокалу.  Трасето 
на кабела 20 kV започва от БКТП „Хендек5“ в 
ПИ 51500.82.25, преминава през ПИ 51500.82.50 
и достига до БКТП „Артур3“ и БКТП „Артур4“ 
в ПИ 51500.82.56 по КК на гр. Несебър, м. Ко
калу.  Дължината  на  трасето  е  251,61  м  в  ПИ 
51500.82.50 – земеделска територия. Определя се 
сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста 
на  трасето  на  кабела.  Площта  с  ограничение 
е  279,71 кв. м  в  ПИ  51500.82.50.  Проектът  за 
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската 
администрация – Несебър,  ул.  Еделвайс  № 10, 
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  заинтересуваните  могат  да  направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Несебър.
5409

42. – Община Павел баня на основание чл. 128, 
ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че  е изработен проект  за 
изменение на ПУП – парцеларен план и елементи 
на техническата инфраструктура на кабелно трасе 
за присъединяване на обект: „Стопанска постройка 
за съхранение на земеделска продукция и инвен
тар“, и тръбен кладенец към електропреносната 
мрежа на поземлен имот 011008 в землището на 
с. Асен, община Павел баня, област Стара Загора. 
Кабелното трасето започва от МТТ в ПИ 000127, 
преминава през път IV клас (ПИ 000009) и полски 
пътища ПИ 000006, ПИ 000007 и ПИ 000014 и 
достига до главно разпределително табло (ГРТ) в 
ПИ 011008 – нива, собственост на възложителя, с 
площ на имота 4,028 дка в землището на с. Асен, 
община Павел баня, област Стара Загора. Общата 
дължина на трасето на ел. кабела е 915,92 л. м, 
а площта на сервитута е 1831 кв. м. Проектът се 
намира в Община Павел баня, ул. Освобождение 
№ 15, ет. 2, стая № 9, и може да се прегледа от 
заинтересуваните лица всеки присъствен ден. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възраже
ния, предложения и искания по проекта могат да 
бъдат подавани до общинската администрация в 
30дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
5240

6. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК 
обявява, че през юли 2017 г. е извършена продаж
ба на застроен поземлен имот с идентификатор 
63427.3.322 с площ 7337 кв. м по кадастралната 
карта  и  кадастралните  регистри  на  гр. Русе,  с 
начин на трайно предназначение на територията: 
урбанизирана,  с  начин  на  трайно  ползване:  за 
друг вид производствен, складов обект, а съгласно 
действащия регулационен план на гр. Русе УПИ 
XI156, кв. ЗПЗ, одобрен със Заповед № РД01
979 от 2.04.2007 г.,  заедно с изградената в него 
едноетажна  масивна  сграда  с  идентификатор 
63427.3.322.1,  със  застроена  площ  89 кв. м,  с 
предназначение: промишлена сграда, намиращи 
се на ул. Капитан Райчо Николов № 1К, Русе, 
съгласно АОС № 7711 от 15.02.2016 г.; имотът е 
продаден по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на 
„Ирим“ – ЕООД, с достигната цена 423 108,94 лв. 
с включен ДДС, еднократно изплатени.
5411

13. – Община гр. Септември,  област Пазар
джик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобща
ва,  че  е  изработен ПУП – парцеларен  план  за 
трасе на водопровод от ПИ № 000016 в землище 
с. Симеоновец до регулацията на гр. Септември. 
Трасето на водопровода се предвижда да започне 
от северната страна на ПИ № 000015, собстве
ност на „В и К“, излиза в ПИ № 004025 с НТП 
„Селскостопански път“ и се разделя в източна и 
западна посока. В източна посока трасето достига 
до ПИ № 000016 с НТП „Път от републиканската 
пътна мрежа“ (ІІІ8402 Варвара – Септември) и 
продължава  с  хоризонтално  сондиране  до  дос
тигане  на  съществуващ  водопровод  ПЕ  ∅ 90, 
разположен в обхвата на пътя. В западна посока 
трасето върви в ПИ № 004025 с НТП „Селско
стопански път“, прави чупка на север и продъл
жава по него  до  следващата  чупка на изток  в 
ПИ № 004172 с НТП „Селскостопански път“ до 
достигане  североизточния  край  на  землището 
на с. Симеоновец и на границата със землището 
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на гр. Септември. С нова чупка на север трасето 
навлиза  в  землището  на  гр. Септември  в  ПИ 
№ 020036 с НТП „Селскостопански път“, пресича 
ПИ № 020035 с НТП „Селскостопански път“ и 
навлиза в частен имот № 020021 с НТП „Нива“. 
След излизането на трасето от частния имот на
влиза и продължава в северна посока през имот 
№ 000060 с НТП „Път от републиканската пътна 
мрежа“ (ІІІ8402 Варвара – Септември) и навлиза 
в урбанизираната територия на гр. Септември до 
улица с осови точки 545 – 544, прави чупка на 
запад по улицата до достигане на съществуващ 
водопровод АЦ ∅ 80. Дължината на трасетата е 
73 м и 672 м. Проектът се намира в дирекция 
„АТУ“ в Община Септември,  ет. 3, и  съгласно 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
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57. – Община Стрелча на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект на ПУП (подробен устрой
ствен план) – ПП (парцеларен план), за: „Трасе 
на водопровод ∅ 80, захранващ ПИ 016047 – УПИ 
І47, „Зайцеферма“ в местността Калейца, зем

лището на с. Свобода, община Стрелча. Трасето 
на водопровода е с дължина 571 м, започва от 
съществуващ водопровод с РЕ ∅ 110 от регула
цията на с. Свобода и преминава през общински 
имоти № 014077 – полски път, и № 014070 – полски 
път. Проектът се намира в сградата на общин
ската администрация – гр. Стрелча, пл. Дружба 
№ 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде разгледан 
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
на  обявлението  в  „Държавен  вестник“  заинте
ресуваните  лица  могат  да  направят  писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация. За справки: тел. 
03532/2020, в. 120 – техническа служба.
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98. – Общинската служба по земеделие –  
с. Черноочене, на  основание  чл. 18д,  ал. 4 
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възста
новяване  на  земеделски  земи  в  землището  на 
с. Пчеларово (ЕКАТТЕ 58829), в местността Хюр
те, попадащи в разпоредбите на ЗСПЗЗ, в срок 14 
дни от обнародването в „Държавен вестник“ да 
се явят за съвместно уточняване на границите на 
земеделските земи, разположени на територията 
по чл. 18г, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 и 
ал. 3, т. 1 ППЗСПЗЗ.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър-

жавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; 
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен 
вестник“.

Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за 
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.: 

• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, 
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg; 

• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, 
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.


