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Министерски съвет
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телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	енергетиката	за	2015	г.	 2
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гоевград	–	присъединяване	 на	 едно	
на	селено	 място	 към	 друго	 населено
място		 3

	Решение № 998 от	18	декември	2015	г.	
за	 откриване	 на	 процедура	 за	 пре-
доставяне	 на	 концесия	 за	 услуга	 за	
морски	 плаж	 „Приморско-юг“,	 община
Приморско,	област	Бургас		 3

	Решение № 999 от	18	декември	2015	г.	
за	откриване	на	процедура	за	предос-
тавяне	на	концесия	за	услуга	за	морски	
плаж	 „Бяла	–	централен	 5“,	 община
Бяла,	област	Варна		 7

	Решение № 1000 от	 18	 декември	
2015	г.	 за	 откриване	на	процедура	 за	

предоставяне	 на	 концесия	 за	 услуга	
за	морски	 плаж	 „Градина-централен“,
община	Созопол,	област	Бургас	 11

	Решение № 1001 от	 18	 декември	
2015	г.	 за	 откриване	на	процедура	 за	
предоставяне	 на	 концесия	 за	 услуга	
за	 морски	 плаж	 „Бургас-централен“,
община	Бургас,	област	Бургас	 15

	Решение № 1002 от	 18	 декември	
2015	г.	 за	 откриване	на	процедура	 за	
предоставяне	на	концесия	за	услуга	за	
морски	плаж	„Черноморец-юг“,	община
Созопол,	област	Бургас		 19

	Решение № 1003 от	 18	 декември	
2015	г.	 за	 откриване	на	процедура	 за	
предоставяне	 на	 концесия	 за	 услуга	
за	морски	плаж	„Нестинарка“,	община
Царево,	област	Бургас	 23

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	26	 от	 2007	 г.	 за	 предоставяне	 на	
акушерска	помощ	на	здравно	неосигу-
рени	жени	и	за	извършване	на	изслед-
вания	извън	обхвата	на	задължител-
ното	 здравно	 осигуряване	 на	 деца	 и
бременни	жени	 27

Българска народна банка

	Наредба № 29	от	12	декември	2015	г.	
за	 определяне	 на	 реда	 на	 финансира-
не	на	административните	разходи	на	
Фонда	за	гарантиране	на	влоговете	в
банките	 27
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на енергетиката 

за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. В изпълнение на Националния план 
за инвестиции и във връзка с акумулираните 
приходи от тази дейност по бюджета на Минис-
терството на енергетиката за 2015 г. одобрява 
допълнителни разходи в размер 25 млн. лв. по 
бюджета на Министерството на енергетиката 
за 2015 г. за сметка на преструктуриране на 
разходите по централния бюджет за възста-
новяване на разходи по проекти, включени в 
Националния план за инвестиции.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат 
разходите по бюджета на Министерството на 
енергетиката за 2015 г. по „Политика в областта 
на устойчивото и конкурентоспособно енергий-
но развитие“, бюджетна програма „Сигурност 
при енергоснабдяването и при управление на 
РАО и ИЕЯС“.

(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат пока-
зателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 3. Министърът на енергетиката да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
бюджета на Министерството на енергетиката за 
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централния 
бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание 
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

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

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

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за 
2015 г. по бюджетите на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 

и на общини

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери за 2015 г. в общ размер 45 887 251 лв., 
разпределени, както следва:

1. по бюджета на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството – в раз-
мер 36 632 413 лв. за извършване на окончателни 
плащания по проекти, финансирани по Опе-
ративна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;

2. по бюджета на Столичната община – в 
размер 7 500 000 лв., разпределени, както 
следва: за реализиране на ново транспортно-
комуникационно решение по бул. Ген. М. Д. 
Скобелев от бул. Христо Ботев до бул. Вито-
ша – 7 000 000 лв.; за ремонт и оборудване на 
Софийска математическа гимназия „Паисий 
Хилендарски“ – 500 000 лв.;

3. по бюджета на Община Горна Оряхови-
ца – в размер 900 000 лв. за ремонт на улици 
на територията на общината;

4. по бюджета на Община Етрополе – в 
размер 434 838 лв., разпределени, както следва: 
за допълнителни строително-монтажни рабо-
ти за подмяна на водопровод и канализация 
на вътрешната ВиК мрежа на гр. Етропо-
ле – 222 990 лв.; за изграждане на нов трафопост 
и две външни кабелни линии и за допълни-
телни видове строително-монтажни работи на 
спортен комплекс „Чавдар“ – 106 739 лв.; за 
основен ремонт на централен градски площад 
в община Етрополе – 105 109 лв.;

5. по бюджета на Община Годеч – в размер 
220 000 лв. за ремонт на сградата на общината 
и за подмяна на уличното осветление;

6. по бюджета на Община Добрич – в размер 
200 000 лв. за модернизация на техническата 
база на стадион „Пионер“. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2015 г.

Чл. 2. (1) Да се намалят утвърдените разходи 
по бюджета на Министерството на отбраната 
за 2015 г. по „Политика в областта на отбра-
нителните способности“, бюджетна програма 
„Административно управление и осигуряване“ 
с 1 140 000 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се намалят пока-
зателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2015 г.

(3) За сметка на намалението по ал. 1 да 
се осигурят допълнителни трансфери за дър-
жавните висши военни училища, необходими 
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за финансово подпомагане на тяхната дейност, 
разпределени, както следва:

1. за Военна академия „Г. С. Раковски“ –  
400 000 лв.;

2. за Национален военен университет „Васил 
Левски“ – 600 000 лв.;

3. за Висше военноморско училище „Н. Й. 
Вапцаров“ – 140 000 лв.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши 
налагащите се промени по централния бюджет, 
включително на бюджетните взаимоотношения 
на общините с централния бюджет за 2015 г.

Чл. 4. Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството да извърши произтича-
щите от чл. 1, ал. 1, т. 1 промени по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2015 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на отбраната да извърши 
налагащите се промени по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2015 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 350 на Министер-

ския съвет от 2015 г. за одобряване на допълни-
телни разходи/трансфери за 2015 г. (ДВ, бр. 98 
от 2015 г.) в чл. 21, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В т. 1 числото „163 200“ се заменя с „29 200“.
2. В т. 2 числото „91 200“ се заменя с „57 200“.
§ 2. Постановлението се приема на основание 

чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси 
и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2015 г. 

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, министъра на отбраната 
и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 22 де-
кември 2015 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370  
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 

промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г., 
както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по бюджетна 
програма „Администрация“ с 1 500 000 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи по 
„Политика на Министерството на земеделието 
и храните в областта на рибарството и 
аквакултурите“, бюджетна програма „Рибарство 
и аквакултури“ с 1 500 000 лв.

Чл. 2. Изпълнителният директор на Държавен 
фонд „Земеделие“ да извърши съответните 
промени по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за 2015 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание 

чл. 109, aл. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се 

възлага на изпълнителния директор на Държавен 
фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
23 декември 2015 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8427

РЕШЕНИЕ № 993
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за административно-териториална промяна в 
община Кресна, област Благоевград – присъ-
единяване на едно населено място към друго 

населено място

На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 20 
от Закона за административно-териториалното 
устройството на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Присъединява населеното място с. Будилци 
(06834) към населеното място с. Сливница 
(67369) от община Кресна (BLG28), област 
Благоевград (BLG).

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8341

РЕШЕНИЕ № 998 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне 
на концесия за услуга за морски плаж „При-
морско-юг“, община Приморско, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
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1.4.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесия, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност, 
както и заведенията за бързо обслужване, оп-
ределени с концесионния договор;

1.4.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесия, необходими 
за използването на преместваемите обекти и 
съоръжения по т. 1.4.2, определени с концеси-
онния договор;

1.4.4. водна пързалка с басейн, с обща площ 
84 кв. м.

2. Според предмета си концесията е за ус-
луга и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концесия, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване на 
преместваемите обекти и съоръженията по 
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности. 
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизане в сила 
на концесионния договор до 31 декември на 
същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизане в сила на концесионния договор и 
не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизане в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предос-
тавяне на концесия на обект, изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Примор-
ско-юг“, община Приморско, област Бургас, 
наричан по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
95 389 кв. м, обособена част от крайбрежната 
плажна ивица – изключителна държавна соб-
ственост, индивидуализиран съгласно актуали-
зирана специализирана карта на обектите по 
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, приета от Аген-
цията по геодезия, картография и кадастър с 
Протокол № 7 от 12 декември 2012 г., с активна 
плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от допъл-
нителните разпоредби на Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие 49 989 кв. м, 
дюни с площ 45 400 кв. м, разположени върху 
морския плаж, непосредствено зад активната 
плажна площ и принадлежности, с граници на 
морския плаж, определени чрез преки геодезични 
измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие. 
Морският плаж е с дължина на бреговата линия 
1027 м и с точки по границите от № 1 до № 712 
в координатна система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху пре-
местваеми пешеходни пътеки, удобно използване 
на преместваемите обекти и улесняване на при-
движването и ползването на плажните услуги от 
хората с увреждания, и е с площ 49 989 кв. м.

1.3. Разположените върху морския плаж, 
непосредствено зад активната плажна площ по 
т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия по 
т. 1.1, представляват подвижни (бели) дюни и 
неподвижни дюни с тревна растителност (сиви 
дюни) с площ 45 400 кв. м с точки по граници-
те от № 500 до № 515 включително, от № 600 
до № 602 включително, и от № 700 до № 712 
включително, в координатна система „1970 г.“.

1.4. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.4.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;



БРОЙ 103  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  5   

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесията, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред, на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители 
при условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.4;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система – да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, при недопускане изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3 – 7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на конце-
сията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж, или да увредят околната среда, в т.ч. 
промяна на естествения характер на дюните и 
тревната растителност, чрез допускане на движе-
ние на моторни превозни средства, провеждане 
на офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци 
извън определените за това места, ограждане 
на дюните, добив на пясък и разполагане на 
каравани и палатки върху тях;
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8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите по т. 1.4.2;

8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата 
(проектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата му акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:

8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 
концесията и принадлежностите по т. 1.4.3, 
без наличие на незаконно строителство върху 
обекта на концесията и/или неправомерно 
поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера след прекра-
тяването на концесията, по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и на изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени с 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва: 

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно из-
пълнение на концесионния договор в размер 
50 на сто от пълния размер на предложеното 
от него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 
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на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 96 140 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 1,4 на сто.

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните държавни органи и включени в концесион-
ния договор или в допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите. 

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.4.2 – 1.4.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс. 
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 25 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 25 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.

18. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 48 070 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция. 

19. Процедурата за предоставяне на концеси-
ята се организира от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и се провежда от 
комисия, назначена от министър-председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8342

РЕШЕНИЕ № 999 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставя-
не на концесия за услуга за морски плаж 
„Бяла – централен 5“, община Бяла, област 

Варна

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
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устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предоста-
вяне на концесия на обект, изключителна дър-
жавна собственост – морски плаж „Бяла – цен-
трален 5“, община Бяла, област Варна, наричан 
по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
30 969 кв. м, обособена част от крайбрежна-
та плажна ивица – изключителна държавна 
собственост, описан в Акт за изключителна 
държавна собственост № 1467 от 23 октомври 
2014 г., и с идентификатор 07598.307.35 по ка-
дастрална карта, индивидуализиран съгласно 
специализирана карта на обектите по чл. 6, 
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черно-
морското крайбрежие, приета от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър с Протокол 
№ 4 от 11 декември 2012 г., с активна плажна 
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие 30 410 кв. м, 
каменист плаж с площ 559 кв. м и принадлеж-
ности, с граници на морския плаж, определени 
чрез преки геодезични измервания по реда на 
чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие. Морският плаж е с 
дължина на бреговата линия 1200 м и с точки 
по границите от № 1 до № 121 включително, 
в координатна система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху пре-
местваеми пешеходни пътеки, удобно използ-
ване на преместваемите обекти и улесняване 
на придвижването и ползването на плажните 
услуги от хората с увреждания, и е 30 410 кв. м.

1.3. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.3.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;

1.3.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесията, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност, 
както и заведенията за бързо обслужване, оп-
ределени с концесионния договор;

1.3.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени с 
концесионния договор.

2. Според предмета си концесията е за ус-
луга и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концесията, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизането в 
сила на концесионния договор до 31 декември 
на същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизане в сила на концесионния договор и 
не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизането в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесията, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
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7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 
сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред и на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесия.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесия на подизпълнители при 
условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.3;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 

на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от дей-
ността отпадъчни води и да осигури отвеждането 
им до съществуваща канализационна система, 
при недопускане на изтичането на отпадъчни 
води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3 – 7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесия;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на концесия 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и в качеството на морския 
плаж, или да увредят околната среда, в т.ч. 
допускане на движение на моторни превозни 
средства, провеждане на офроуд състезания, 
изхвърляне на отпадъци извън определените 
за това места, добив на пясък и разполагане 
на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесия и на принадлежностите по т. 1.3.2;
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8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата му акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.3.3 без 
наличие на незаконно строителство върху обекта 
на концесия и/или неправомерно поставени 
преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по конце-
сионния договор и изпълнението на условията 
на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва:

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно из-
пълнение на концесионния договор в размер 
50 на сто от пълния размер на предложеното 
от него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесия, при забавено и/или 
неточно изпълнение на договорните задължения 
и лихви за забавено изпълнение на паричните 
задължения. Конкретните размери на неустой-
ките, лихвите и моментът на неизпълнението 
на отделните задължения се определят с кон-
цесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 11 113 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 0,5 на сто.



БРОЙ 103  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните 

държавни органи и включени в концесионния 
договор или в допълнително споразумение към 
него изисквания, свързани с националната си-
гурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.3.2 – 1.3.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 25 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 25 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.

18. Определя гаранция за участие в проце-
дурата в размер 5557 лв. под формата на внесен 
депозит или банкова гаранция.

19. Процедурата за предоставяне на концеси-
ята се организира от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и се провежда от 
комисия, назначена от министър-председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8343

РЕШЕНИЕ № 1000  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на 
концесия за услуга за морски плаж „Градина-
централен“, община Созопол, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предос-
тавяне на концесия на обект, изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Гради-
на-централен“, община Созопол, област Бургас, 
наричан по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
123 094 кв. м – обособена част от крайбрежната 
плажна ивица, изключителна държавна собстве-
ност, индивидуализиран съгласно актуализирана 
специализирана карта на обектите по чл. 6, 
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черно-
морското крайбрежие, приета от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър с Протокол 
№ 5 от 4 декември 2012 г., с активна плажна 
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните 
разпоредби на Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие в размер 76 867 кв. м, 
дюни в размер 46 227 кв. м, разположени върху 
морския плаж непосредствено зад активната 
плажна площ и принадлежности. Морският 
плаж е с дължина на бреговата линия 1733 м 
и с точки по границите от № 19 до № 955 в 
координатна система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
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вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху 
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно 
използване на преместваемите обекти и за 
улесняване на придвижването и ползването на 
плажните услуги от хората с увреждания, и е 
с площ 76 867 кв. м.

1.3. Разположените върху морския плаж 
непосредствено зад активната плажна площ по 
т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия по 
т. 1.1, представляват подвижни (бели) дюни и 
неподвижни дюни с тревна растителност (сиви 
дюни) с площ 46 227 кв. м с точки по граници-
те от № 600 до № 616, от № 800 до № 808, от 
№ 900 до № 955 включително, в координатна 
система „1970 г.“.

1.4. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.4.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;

1.4.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесия, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност и 
за заведения за бързо обслужване, определени 
с концесионния договор;

1.4.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесия, необходими 
за използването на преместваемите обекти и 
съоръжения по т. 1.4.2, определени с концеси-
онния договор.

2. Според предмета си концесията е за ус-
луга и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концесия, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване на 
преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.4.2 
и 1.4.3 със съществуващите мрежи и със съо-
ръженията на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.

3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности. 
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизане в сила 
на концесионния договор до 31 декември на 
същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизането в сила на концесионния договор 
и не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизането в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред, на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесия.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
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8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 
т. 3.1 – 3.5;

8.1.2. да предоставя отделни дейности по 
експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесия на подизпълнители при 
условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.4;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3 – 7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесия;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на концесия 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж, или да увредят околната среда, в т.ч. 
промяна на естествения характер на дюните и 
тревната растителност, чрез допускане на движе-
ние на моторни превозни средства, провеждане 
на офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци 
извън определените за това места, ограждане 
на дюните, добив на пясък и разполагане на 
каравани и палатки върху тях;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;

8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата 
(проектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;
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8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на 

концесия и принадлежностите по т. 1.4.3, без 
наличие на незаконно строителство върху обекта 
на концесия и/или неправомерно поставени 
преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по конце-
сионния договор и изпълнението на условията 
на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва: 

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно изпъл-

нение на концесионния договор в размер 50 
на сто от пълния размер на предложеното от 
него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер на 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесия, при забавено и/или 
неточно изпълнение на договорните задължения 
и лихви за забавено изпълнение на паричните 
задължения. Конкретните размери на неустой-
ките, лихвите и моментът на неизпълнението 
на отделните задължения се определят с кон-
цесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 69 342 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 1 на сто.

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните 

държавни органи и включени в концесионния 
договор или в допълнително споразумение към 
него изисквания, свързани с националната си-
гурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.
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12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите. 

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.4.2 и 1.4.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс. 
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 20 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 20 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.

17.5. Предложение за екологични функцио-
нални решения – с относителна тежест 10 на сто.

18. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 34 671 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция. 

19. Процедурата за предоставяне на кон-
цесията се организира от министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството и се 
провежда от комисия, назначена от министър-
председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8344

РЕШЕНИЕ № 1001  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне 
на концесия за услуга за морски плаж „Бур-
гас-централен“, община Бургас, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предос-
тавяне на концесия на обект, изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Бур-
гас-централен“, община Бургас, област Бургас, 
наричан по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
77 101 кв. м – обособена част от крайбрежната 
плажна ивица, изключителна държавна собстве-
ност, индивидуализиран съгласно специализирана 
карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие, 
приета от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър с Протокол № 3 от 1 ноември 2014 г., 
с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
53 692 кв. м, дюни с площ 20 920 кв. м, разпо-
ложени върху морския плаж непосредствено зад 
активната плажна площ и принадлежности, с 
граници на морския плаж, определени чрез преки 
геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 
от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на 
бреговата линия 999,4 м и с точки по границите 
от № 1 до № 614 в координатна система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху 
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно 
използване на преместваемите обекти и за 
улесняване на придвижването и ползването на 
плажните услуги от хората с увреждания, и е 
с площ 53 692 кв. м.

1.3. Разположените върху морския плаж 
непосредствено зад активната плажна площ 
по т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия 
по т. 1.1, са с площ 20 920 кв. м и с точки по 
границите от № 500 до № 528 включително и 
от № 600 до № 614 включително в координатна 
система „1970 г.“.
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1.4. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.4.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;

1.4.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесия, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност, 
както и за заведения за бързо обслужване, 
определени с концесионния договор;

1.4.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесия, необходими 
за използването на преместваемите обекти и 
съоръженията по т. 1.4.2, определени с конце-
сионния договор, в това число:

1.4.3.1. масивни сгради, индивидуализирани 
съгласно специализирана карта на обектите по 
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, върху територията 
на обекта на концесия, заемащи площ 1075 кв. м 
и с координати на точките от № 1001 до № 1048 
включително в координатна система „1970 г.“;

1.4.3.2. площадки с площ 1414 кв. м.
2. Според предмета си концесията е за ус-

луга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги 

от обществен интерес на обекта на концесия, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване на 
преместваемите обекти и съоръженията по 
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности. 
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизане в сила 
на концесионния договор до 31 декември на 
същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизането в сила на концесионния договор 
и не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизането в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред, на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесия.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесия на подизпълнители при 
условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.4;
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8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3 – 7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесия;

8.2.11. да не извършва на обекта на концесията 
дейности, които не са съвместими с условията 
по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на концесия 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския плаж, 
или да увредят околната среда, в т.ч. промяна 
на естествения характер на дюните и тревната 
растителност, чрез допускане на движение на 
моторни превозни средства, провеждане на 
офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци 

извън определените за това места, ограждане 
на дюните, добив на пясък и разполагане на 
каравани и палатки върху тях;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;

8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата 
(проектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства чрез компетентните си органи да 
определи трети лица, които временно да използ-
ват обекта на концесията или части от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на 

концесия и принадлежностите по т. 1.4.3 без 
наличие на незаконно строителство върху обекта 
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на концесия и/или неправомерно поставени 
преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по конце-
сионния договор и изпълнението на условията 
на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва: 

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно изпъл-
нение на концесионния договор в размер 50 
на сто от пълния размер на предложеното от 
него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесия, при забавено и/или 
неточно изпълнение на договорните задължения 
и лихви за забавено изпълнение на паричните 
задължения. Конкретните размери на неустой-
ките, лихвите и моментът на неизпълнението 
на отделните задължения се определят с кон-
цесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 98 050 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 1 на сто.

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните държавни органи и включени в концесион-
ния договор или в допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите. 

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.4.2 и 1.4.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
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на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс. 
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 25 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 25 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.

18. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 49 025 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция. 

19. Процедурата за предоставяне на концеси-
ята се организира от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и се провежда от 
комисия, назначена от министър-председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8345

РЕШЕНИЕ № 1002  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за  откриване на процедура за предоставяне 
на концесия за услуга за морски плаж „Чер-
номорец-юг“, община Созопол, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предос-
тавяне на концесия на обект, изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Чер-
номорец-юг“, община Созопол, област Бургас, 
наричан по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
49 876 кв. м – обособена част от крайбрежната 
плажна ивица, изключителна държавна собстве-
ност, индивидуализиран съгласно специализирана 
карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие, 
приета от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър с Протокол № 5 от 4 декември 2012 г., 
с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
35 590 кв. м, дюни с площ 14 286 кв. м, разпо-
ложени върху морския плаж непосредствено зад 
активната плажна площ и принадлежности, с 
граници на морския плаж, определени чрез преки 
геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 
от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на 
бреговата линия 791 м и с точки по границите 
от № 1 до № 722 в координатна система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху 
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно 
използване на преместваемите обекти и за 
улесняване на придвижването и ползването на 
плажните услуги от хората с увреждания, и е 
с площ 35 590 кв. м.

1.3. Разположените върху морския плаж 
непосредствено зад активната плажна площ 
по т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия 
по т. 1.1, представляват подвижни (бели) дюни 
и неподвижни дюни с тревна растителност 
(сиви дюни) с площ 14 286 кв. м, с точки по 
границите от № 400 до № 420 включително, 
от № 500 до № 527 включително, от № 600 
до № 641 включително и от № 700 до № 722 
включително в координатна система „1970 г.“.

1.4. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.4.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;

1.4.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесия, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност, 
както и заведения за бързо обслужване, опре-
делени с концесионния договор;

1.4.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесия, необходими 
за използването на преместваемите обекти и 
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съоръжения по т. 1.4.2, определени с концеси-
онния договор.

2. Според предмета си концесията е за ус-
луга и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концесия, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизане в сила 
на концесионния договор до 31 декември на 
същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизането в сила на концесионния договор 
и не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизането в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 

безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред и на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесия.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесия на подизпълнители при 
условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.4;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
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8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3 – 7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесия;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на концесия 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския плаж, 
или да увредят околната среда, в т.ч. промяна 
на естествения характер на дюните и тревната 
растителност, чрез допускане на движение на 
моторни превозни средства, провеждане на 
офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци 
извън определените за това места, ограждане 
на дюните, добив на пясък и разполагане на 
каравани и палатки върху тях;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;

8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата 
(проектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части от 
него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.4.3 без 
наличие на незаконно строителство върху обекта 
на концесия и/или неправомерно поставени 
преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по конце-
сионния договор и изпълнението на условията 
на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.
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9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва:

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно изпъл-
нение на концесионния договор в размер 50 
на сто от пълния размер на предложеното от 
него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесия, при забавено и/или 
неточно изпълнение на договорните задължения 
и лихви за забавено изпълнение на паричните 
задължения. Конкретните размери на неустой-
ките, лихвите и моментът на неизпълнението 
на отделните задължения се определят с кон-
цесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 115 865 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 2,5 на сто.

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните държавни органи и включени в концесион-
ния договор или в допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.4.2 – 1.4.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които не 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
частна държавна собственост от момента на 
поставянето им и не представляват подобрение 
на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 25 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 25 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.
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18. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 57 932 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция.

19. Процедурата за предоставяне на концеси-
ята се организира от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и се провежда от 
комисия, назначена от министър-председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8346

РЕШЕНИЕ № 1003 
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне 
на концесия за услуга за морски плаж „Нес-

тинарка“, община Царево, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и 
мотивиран доклад на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура – конкурс за предос-
тавяне на концесия на обект, изключителна 
държавна собственост – морски плаж „Нести-
нарка“, община Царево, област Бургас, наричан 
по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски 
плаж, представляващ територия с обща площ 
72 824 кв. м – обособена част от крайбрежната 
плажна ивица, изключителна държавна собстве-
ност, индивидуализиран съгласно актуализирана 
специализирана карта на обектите по чл. 6, 
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черно-
морското крайбрежие, приета от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър с Протокол 
№ 6 от 5 декември 2012 г., с активна плажна 
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните 
разпоредби на Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие 48 163 кв. м, дюни с 
площ 18 901 кв. м, разположени върху морския 
плаж непосредствено зад активната плажна 
площ и принадлежности; временно заливаема 
пясъчна площ 5760 кв. м. Морският плаж е с 
дължина на бреговата линия 613 м и с точки 
по границите от № 1 до № 527 в координатна 
система „1970 г.“.

1.2. Активната плажна площ на обекта на 
концесия е площта, която се ползва за осъщест-
вяване на задължителните дейности, за поста-
вяне на преместваеми обекти и за разполагане 
от посетителите на морския плаж на платени 
и неплатени (лични) плажни принадлежности, 
за свободно пешеходно придвижване върху 
територията на плажа, включително върху 
преместваеми пешеходни пътеки, за удобно 
използване на преместваемите обекти и за 
улесняване на придвижването и ползването на 
плажните услуги от хората с увреждания, и е 
с площ 48 163 кв. м.

1.3. Разположените върху морския плаж 
непосредствено зад активната плажна площ 
по т. 1.2 дюни – част от обекта на концесия 
по т. 1.1, представляват подвижни (бели) дюни 
и неподвижни дюни с тревна растителност 
(сиви дюни) с площ 18 901 кв. м, с точки по 
границите от № 500 до № 527 включително, в 
координатна система „1970 г.“.

1.4. Към обекта на концесията са включени 
и следните принадлежности:

1.4.1. прилежащата акватория с широчина 
200 м, измерена от бреговата линия на мор-
ския плаж;

1.4.2. преместваемите обекти и/или до-
пълнителна търговска площ и съоръжения, 
поставени и които ще бъдат поставени върху 
обекта на концесия, необходими за здравното 
и медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност, 
както и за заведения за бързо обслужване, 
определени с концесионния договор;

1.4.3. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесия, необходими 
за използването на преместваемите обекти и 
съоръжения по т. 1.4.2, определени с концеси-
онния договор.

2. Според предмета си концесията е за ус-
луга и включва:

2.1. Основен предмет: управление на услуги 
от обществен интерес на обекта на концесия, 
осигурени от концесионера на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потребите-
лите на услугите или от трети лица.

2.2. Допълнителен предмет: извършване 
на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура с 
временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска из-
вършване на следните услуги и дейности:

3.1. Плажни услуги, включително предоста-
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
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3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности. 
4. Определя максимален срок на концесията 

15 години, като за първа година на концесията 
се приема периодът от датата на влизане в сила 
на концесионния договор до 31 декември на 
същата календарна година.

4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня 
на влизането в сила на концесионния договор 
и не може да се продължава.

5. Началната дата на концесията е датата 
на влизането в сила на концесионния договор.

6. Концесионният договор влиза в сила в 
срок до един месец от сключването му и при 
изпълнение на следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специ-
ализирани програми и/или схеми, свързани с 
осъществяването на задължителните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството на специали-
зирана схема за поставяне на преместваемите 
обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при следните 
условия:

7.1. Предлаганите задължителни дейности, 
други дейности и услуги, осъществявани на 
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи 
се осигуряват със средства на концесионера и 
на негов риск.

7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен пешеходен достъп 

на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно и 
безплатно разполагане на плажните принад-
лежности на посетителите;

7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек-

та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на 

посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани 

указателни табели със схеми на отделните зони 
и условия на концесията;

7.2.9. опазване на обществения ред, на 
здравето и спокойствието на посетителите на 
обекта на концесия.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.5;

8.1.2. да предоставя отделни дейности по 
експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесия на подизпълнители при 
условията по т. 9.2;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти и 
съоръжения, като ги свързва със съществува-
щите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура с временни връзки;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 

от него, да осигури изпълнението на условията 
по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесия и 
принадлежностите по т. 1.4;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесия, като осигури свободен достъп на 
посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на 

плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат 
равностойни като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия 

по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, представля-
ва инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канализаци-
онна система да предвиди необходимите съоръ-
жения за събиране на формираните от дейността 
отпадъчни води и да осигури отвеждането им 
до съществуваща канализационна система, като 
не недопуска изтичането на отпадъчни води и 
замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия за 
съгласуване или одобряване на документацията 
по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2.3-7.2.8;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок дължимите концесионни плащания;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на концесия;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;
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8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за добро изпълнение на за-
дълженията по концесионния договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на концесия 
и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж, или да увредят околната среда, в т.ч. 
промяна на естествения характер на дюните 
и тревната растителност, чрез допускане на 
движение на моторни превозни средства, про-
веждане на офроуд състезания, изхвърляне на 
отпадъци извън определените за това места, 
ограждане на дюните, добив на пясък и раз-
полагане на каравани и палатки върху тях;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване на 
обекта на концесията или на части от него от 
трети лица при условия, по ред и с последици, 
определени с концесионния договор;

8.2.18. периодично да отчита изпълнение-
то на концесионния договор и да осигурява 
информация и достъп за осъществяването на 
контрола от оправомощени представители на 
концедента при условия и по ред, определени 
с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;

8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата 
(проектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги, които не са предмет на комплексната 
оценка по т. 17.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички 

приращения върху обекта на концесия и при-
лежащата акватория;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон-
цесионните плащания и на другите задължения 
на концесионера по концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с кон-
цесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по концеси-
онния договор;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на концеси-
онния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концеси-
ята и до документацията на концесионера за 
осъществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при неиз-
пълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на 

концесия и принадлежностите по т. 1.4.3 без 
наличие на незаконно строителство върху обекта 
на концесия и/или неправомерно поставени 
преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 
екзекутивна) и друга документация и инфор-
мация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по конце-
сионния договор и изпълнението на условията 
на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територи-

ята на обекта на концесия по т. 1, прилежащата 
му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор:

9.2.1. да наема подизпълнители за из-
вършване и/или предоставяне на услуги по 
т. 3.1 – 3.6 и за извършването на дейностите 
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и 7.2.9.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка година от действието на кон-
цесионния договор концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора за концесия, потвърдени безусловни 
неотменяеми банкови гаранции, издадени от 
финансови институции, определени по съгласие 
на страните, както следва: 

10.1.1. за първата година от срока на кон-
цесията участникът, определен за концесионер, 
представя банкова гаранция за цялостно изпъл-
нение на концесионния договор в размер 50 
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на сто от пълния размер на предложеното от 
него концесионно плащане;

10.1.2. за всяка следваща година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно плащане – в размер 50 на сто от 
размера на дължимото концесионно плащане 
за предходната година;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останали-
те задължения по концесионния договор – в 
размер 30 на сто от размера на дължимото 
концесионно плащане за предходната година.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за-
дължения и лихви за забавено изпълнение на 
паричните задължения. Конкретните разме-
ри на неустойките, лихвите и моментът на 
неизпълнението на отделните задължения се 
определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва годишни кон-
цесионни плащания без гратисен период, дъл-
жими за всяка календарна година от срока на 
концесията, платими по банков път.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно плащане е 84 480 лв. без данък 
върху добавената стойност, определено съгласно 
методика, приета от Министерския съвет, въз 
основа на база за изчисляване (в левове) и на 
размер на отчисления от базата (в проценти).

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
плащане се определя съгласно класираната на 
първо място оферта, но не може да бъде по-
малък от 1,80 на сто.

11.3. Дължимите годишни концесионни 
плащания се извършват от концесионера, 
както следва:

11.3.1. за първата година от срока на кон-
цесията – еднократно, в срок до 30 ноември;

11.3.2. за всяка следваща година от срока на 
концесията дължимото концесионно плащане 
се извършва на две равни вноски, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане, 
до 31 май;

11.3.2.2. втора вноска – окончателно плаща-
не, до 30 ноември.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент-

ните държавни органи и включени в концесион-
ния договор или в допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на кон-
цесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите по 
концесията да не застрашава човешкото здраве 
и живот.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите. 

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.4.2 – 1.4.3.

15. Определя следните изисквания, свързани 
с обекта на концесията:

15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подоб-
рение на обекта на концесията.

15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.3. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3 към 
съответните общи мрежи.

16. Концесионерът се определя чрез конкурс. 
17. Критериите за комплексна оценка на 

офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш-

ното концесионно плащане) – с относителна 
тежест 40 на сто.

17.2. Предлагани допълнителни услуги за 
посетителите на морския плаж – с относителна 
тежест 25 на сто.

17.3. Цена на чадър и шезлонг – с относи-
телна тежест 25 на сто.

17.4. Предложение за процент на площите 
за разполагане на преместваеми обекти и 
съоръжения и на елементите на техническата 
инфраструктура съобразно функционалното 
разположение на зоните за извършване на 
услугите и дейностите по т. 3.1 – 3.5 – с отно-
сителна тежест 10 на сто.

18. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 42 240 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция. 

19. Процедурата за предоставяне на концеси-
ята се организира от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и се провежда от 
комисия, назначена от министър-председателя.

20. Решението подлежи на обжалване относ-
но неговата законосъобразност пред Комисията 
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите.

За министър-председател:
Румяна Бъчварова 

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

8347
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за допълнение на Наредба № 26 от 
2007 г. за предоставяне на акушерска помощ 
на здравно неосигурени жени и за извършване 
на изследвания извън обхвата на задължител-
ното здравно осигуряване на деца и бременни 
жени (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 100 

от 2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2014 г.)

Параграф единствен. В приложение № 4 
към чл. 9 се създава ред 8:
„

8. Лаборатория 
по геномна 
диагностика

Център по молекулна медицина, 
Катедра по медицинска химия 
и биохимия, Медицински факул-
тет, Медицински университет, 
София

“
Министър: 

Петър Москов
8449

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

НАРЕДБА № 29  
от 12 декември 2015 г.

за определяне на реда на финансиране на 
административните разходи на Фонда за 

гарантиране на влоговете в банките

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят раз-
мерът и редът за събиране на годишна такса 
от всяка банка и клонове на банка по чл. 1, 
ал. 2 и 3 от Закона за гарантиране на влоговете 
в банките (ЗГВБ), обхванати от системата за 
гарантиране на влоговете в Република България, 
за финансиране на административните разходи 
на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
(Фонда) и на Фонда за преструктуриране на 
банките (ФПБ).

(2) Размерът на годишната такса по ал. 1 
се определя въз основа на необходимите мате-
риално-технически и административни разходи 
на Фонда и ФПБ, предвидени в годишния 
бюджет на Фонда.

(3) Управителният съвет на Фонда управлява 
ФПБ и разходите, свързани с управлението на 
ФПБ, са част от административните разходи 
на Фонда.

(4) Фондът изпраща проекта на годишния 
бюджет за административните разходи на Фонда 
на Българската народна банка (БНБ) и на Асо-
циацията на банките в България за сведение.

(5) Управителният съвет на Фонда приема 
годишния бюджет за административните раз-
ходи на Фонда и отчета за изпълнението му и 
ги представя на БНБ и на Сметната палата в 
30-дневен срок от приемането им.

Г л а в а  в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ТАКСИ

Чл. 2. Приетият от управителния съвет на 
Фонда бюджет за административните разходи 
на Фонда за следващата година не може да 
надхвърля 0.0056 % от сумата на гарантирани-
те размери на влоговете на банките по чл. 1, 
ал. 1 към края на месец септември на текущата 
година, но не може да бъде по-малък от бю-
джета за административните разходи на Фонда 
за текущата година. 

Чл. 3. (1) Общата сума на дължимите от 
банките такси за следващата година е равна на 
0.0056 % от сумата на гарантираните влогове  
на банките по чл. 1, ал. 1 към края на месец 
септември на текущата година.

(2) Управителният съвет на Фонда до 20 
ноември на текущата година уведомява Асоциа-
цията на банките в България и БНБ за общата 
сума на годишните такси.

(3) Положителната разлика между общата 
сума на дължимите от банките такси за съ-
ответната година и общата сума на бюджета 
за административните разходи на Фонда, оп-
ределен по реда на чл. 2, формира налични 
средства на Фонда съгласно приложението.

Чл. 4. (1) Определената от управителния 
съвет на Фонда индивидуална годишна такса 
за всяка банка е равна на общата сума на 
дължимите от банките такси за съответната 
година, определена по реда на чл. 3, ал. 1, 
умножена по процентното съотношение на 
размера на гарантираните влогове на съответ-
ната банка към общия им размер за банковата 
система като средна стойност към 31 декември 
на предходната година, 31 март, 30 юни и 30 
септември на текущата година.

(2) Банките изпращат на Фонда до края 
на месеца, следващ тримесечието, информа-
ция за размера на гарантираните влогове по 
чл. 4, ал. 1.

(3) Фондът уведомява всяка банка за дължи-
мата от нея индивидуално определена такса за 
следващата година до 30 ноември на текущата 
година.

(4) Ако банките не представят на Фонда в 
срока по ал. 2 цялата необходима информация 
за изчисляване на индивидуалните годишни 
такси, Фондът определя дължимата годишна 
такса за всяка банка въз основа на собствените 
си оценки.

Г л а в а  т р е т а

ВНАСЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ТАКСИ 

Чл. 5. (1) Банките внасят индивидуално оп-
ределените им такси до 10 януари на годината, 
за която се отнася бюджетът.
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§ 2. Изискването за определяне на годишните 
такси съгласно чл. 3, ал. 1 и 2 се прилага от 
1 януари 2016 г. и се отнася за дължимите от 
банките такси за 2017 г. 

§ 3. (1) Дължимата от банките такса за 2016 г. 
се определя въз основа на наличната във Фонда 
информация за средната стойност от размера 
на гарантираните влогове към 31 декември 
2014 г., 31 март, 30 юни и 30 септември 2015 г. 

(2) Размерът на гарантираните влогове до 14 
август 2015 г. се определя по реда на отменения 
Закон за гарантиране на влоговете в банките 
(отм., ДВ, бр. 62 от 2015 г.), а след 14 август 
2015 г. – съгласно Закона за гарантиране на 
влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).

(3) Управителният съвет на Фонда определя 
по реда на чл. 4 общата сума на дължимите от 
банките такси за 2016 г. в срок до 22 декември 
2015 г. и уведомява Асоциацията на банките в 
България и БНБ.

(4) В срок до 30 декември 2015 г. Фондът 
уведомява всяка банка за дължимата от нея 
индивидуално определена такса за 2016 г.

§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на 
обнародването є в ,,Държавен вестник“.

Управител:  
Димитър Радев

Приложение  
 към чл. 3, ал. 3

№ 
по 
ред

БЮДЖЕТ ЗА АДМИНИ-
СТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ 

НА ФГВБ 

Сума
в хил. лева

I. ПРИХОДИ
I.1. Обща сума на годишните 

такси, дължими от банките
I.2. Налични средства от пред-

ходни години
 ВСИЧКО ПРИХОДИ I
II. РАЗХОДИ
II.1. Разходи за дейността
II.1.1. Разходи за материали
II.1.2. Разходи за външни услуги
II.1.3. Разходи за заплати
II.1.4. Разходи за соц. осигур. и 

надбавки
II.1.5. Други разходи
II.1. Всичко разходи за дейността:
II.2. Финансови разходи: 
II.3. Извънредни разходи
II.4.
 
 

Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални
и нематериални активи
ВСИЧКО РАЗХОДИ II

III. Налични средства от теку-
щата година (I – II)

Главен счетоводител: ...  Председател на
 УС на ФГВБ: ...
8308

(2) При неплащане на годишната такса в 
определения срок управителният съвет на Фон-
да начислява за срока на забавата лихва върху 
дължимата сума в размер на законната лихва.

(3) Ако банка или клонове на банка по 
чл. 1, ал. 2 и 3 ЗГВБ преустановят участието 
си в схемата за гарантиране на влоговете в 
Република България, Фондът не възстановява 
внесената от тях такса за текущата година.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ТАКСИ

Чл. 6. (1) Фондът използва събраните такси 
целево за финансиране на административните и 
материално-техническите разходи, предвидени 
в годишния му бюджет.

(2) Ако след отчитането на бюджета през 
следващата година се установи, че Фондът е 
реализирал икономии, сумата на икономията 
се добавя към наличните средства на Фонда.

(3) Ако при изготвяне на бюджета за след-
ващата година сумата на наличните средства 
на Фонда е равна или надхвърля бюджета за 
административните разходи на Фонда за след-
ващата година, управителният съвет може да 
реши да не събира от банките такси за съот-
ветната година. 

Г л а в а  п е т а

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА  
ФОНДА

Чл. 7. (1) Ако поради настъпили през годи-
ната извънредни обстоятелства се налага  акту-
ализация на бюджета на Фонда, управителният 
съвет на Фонда може да използва формираните 
до момента налични средства или да събере 
извънредни такси от банките.

(2) Извънредните такси от банките се из-
числяват на базата на последните четири три-
месечия, предхождащи тримесечието, в което 
се актуализира бюджетът, и за които Фондът 
разполага с информация за гарантираните де-
позити, като прилаганият процент не може да 
надхвърля посочения в чл. 3, ал. 1.

(3) При приемането на решение за актуа-
лизация на бюджета управителният съвет на 
Фонда обсъжда налагащите се промени и 
представя актуализирания бюджет на БНБ и 
на Сметната палата в 30-дневен срок от при-
емането на актуализацията.

(4) Банките внасят определените извънредни 
такси в 30-дневен срок от датата на уведом-
лението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази наредба се издава на основание 
чл. 2, ал. 6 от Закона за гарантиране на вло-
говете в банките и е приета с Решение № 121 
от 12 декември 2015 г. на Управителния съвет 
на Българската народна банка.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 26 
от 30 ноември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, 
одобрява ПУП – парцеларен  план  за  „Водопро-
вод, преминаващ през землищата на с. Кранево 
и  с. Рогачево,  за напояване на лозови масиви в 
ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община 
Балчик.

Председател: 
Ат. Жечев

8269

ОБЩИНА ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 28 
от 8 декември 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява подробен устройствен план (парцела-
рен план за елементи на техническата инфраструкту-
ра) за нов експлоатационен сондаж Е-72 в поземлен 
имот № 028063, местност Росиньо, и шлейф към 
него през поземлени имоти в местностите Росиньо 
и Джурковец/Краев трън, землище на с. Чирен, 
до ПГХ „Чирен“ – изместване местоположението 
на сондаж Е-72 в границите на имота.

Решението може да бъде обжалвано чрез Об-
щина Враца пред Административния съд – Враца, 
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.

Председател: 
Р. Антов

8259

ОБЩИНА КАМЕНО

РЕШЕНИЕ № 49 
от 17 септември 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Камено, реши:

1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 1327, от който се 
образува УПИ VІІІ-1327 в кв. 107б с площ 2450 кв. м 
и собствено място в парцела – 2450 кв. м. 

2. Одобрява ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-1326 
и УПИ ІV-1322, като площите на отделните УПИ 
стават, както следва: 

УПИ ІІ-1326 – 3838 кв. м (собствено в парцела 
3580 кв. м),  разликата  от  258 кв. м – общинска 
частна;

УПИ ІV-1322 – 2642 кв. м (собствено в парцела 
1950 кв. м),  разликата  от  692 кв. м – общинска 
частна. 

Графичната  част  от  проекта  да  се  счита  за 
неразделна част от решението.

Председател: 
Р. Балтаджиев

8260

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 15 
от 26 ноември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пе-
щера, реши:

Одобрява  ПУП – парцеларен  план,  за  про-
мяна  сервитута  на  съществуващ  електропровод 
110 kV и трасе на нов електропровод 110 kV от 
съществуващ  стълб  в  поземлен  имот  с  иденти-
фикатор 56277.1.374 (скали – Община Пещера) до 
съществуващ  стълб  в  поземлен  имот  с  иденти-
фикатор 56277.1.882 (земеделска земя) в местност 
Копривец  по  КККР  на  гр. Пещера  с  обхват: 
ПИ № 56277.1.585  (гори  и  храсти – Община Пе-
щера),  56277.1.455  (пасище – Община  Пещера), 
56277.1.583  (друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.784 
(пасище – Община Пещера), 56277.1.578 (друг вид 
зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.576 (друг 
вид  зем. земя  § 4),  56277.1.1329  (алея – Община 
Пещера),  56277.1.1455  (алея – Община  Пещера), 
56277.1.575  (друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.1328 
(друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.1327  (друг  вид 
зем. земя  § 4),  56277.1.571  (друг  вид  зем. земя 
§ 4),  56277.1.778  (друг  вид  зем. земя § 4 – Общи-
на  Пещера),  56277.1.389  (нива),  56277.1.779  (друг 
вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.853 
(алея – Община  Пещера),  56277.1.564  (друг  вид 
зем. земя  § 4 – Община  Пещера),  56277.1.834 
(алея – Община  Пещера),  56277.1.562  (друг  вид 
зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.558 (друг 
вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.545 
(друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.544  (друг  вид 
зем. земя  § 4 – Община  Пещера),  56277.1.851 
(друг вид зем. земя § 4/алея – Община Пещера), 
56277.1.661 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пеще-
ра), 56277.1.662 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.664 
(друг вид зем. земя § 4), 56277.1.532 (храсти – Общи-
на Пещера), 56277.1.374 (скали – Община Пещера), 
56277.1.533  (друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.506 
(друг  вид  ПИ  без  определено  стопанско  пред-
назначение – Община  Пещера),  56277.1.507(друг 
вид зем. земя § 4), 56277.1.510 (друг вид зем. земя 
§ 4 – Община  Пещера),  56277.1.511  (друг  вид 
зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.512 (друг 
вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.501 
(друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.502  (друг  вид 
зем. земя  § 4 – Община  Пещера),  56277.1.497 
(друг  вид  зем. земя  § 4),  56277.1.496  (друг  вид 
зем. земя § 4), 56277.1.850 (алея – Община Пеще-
ра), 56277.1.842 (друг вид зем. земя § 4 – Община 
Пещера),  56277.1.376  (за  селскостопански  горски 
ведомствен  път – Община  Пещера),  56277.1.377 
(напоителен  канал – МЗГ – ХМС),  56277.1.908 
(храсти – Община Пещера), 56277.1.879 (друг вид 
зем. земя § 4), 56277.1.882 (друг вид зем. земя § 4), 
56277.1.563 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.748 (друг 
вид зем. земя § 4), 56277.1.495 (друг вид зем. земя 
§ 4), 56277.1.809 (друг вид зем. земя § 4 – Община 
Пещера). Проектът е процедиран по чл. 128, ал. 1 
ЗУТ  и  за  него  са  представени  изискващите  се 
съгласувателни писма.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението 
може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“  пред  Административния  съд – Пазар-
джик.

Председател: 
Цв. Лепарова

8257

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

РЕШЕНИЕ № 17 
от 7 декември 2015 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА  и 
чл. 129,  ал. 1  ЗУТ  Общинският  съвет – гр.  Цар 
Колоян, реши:

Одобрява ПУП – ПП за обект: „План за еле-
ментите на техническата инфраструктура – Външ-
но ел. захранване на птицеферма за бройлери в 
УПИ І в кв. 137 по плана за регулация на град 
Цар Калоян“.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен 
срок след обнародването му пред Административ-
ния съд – Разград, по реда на АПК.

Председател: 
Г. Узунали

8286

75. – Висшият адвокатски съвет  съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата  с решение по д.  д. № 3/2015 г. на 
Дисциплинарния  съд  при  Адвокатската  коле-
гия – Пловдив, Георги Тодоров Георгиев – адвокат 
от Адвокатската колегия – Пловдив,  се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок три месеца.
8244

97. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – Бургас (ИРМ – Сливен), 
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот № 3597/2006/000316 
от 2.12.2015 г. възлага на „Рафтис – милк“ – ЕООД, 
ЕИК  201253542, Сливен,  бул. Панайот Хитов 2, 
следния недвижим имот: обект „Фурна“, намиращ се 
в с. Бяла, община Сливен, включващ: дворно място 
600 кв. м, представляващо УПИ V-192 от кв. 16 по 
плана на с. Бяла, ведно с построените в имота едно- 
етажна масивна сграда „Фурна“ със ЗП 320 кв. м, 
съгласно  нотариален  акт  № 177,  том  VII,  рег. 
№ 7233,  дело № 620/2001 г.,  вписан  в Службата 
по вписванията при РС – Сливен, с вх. № 5579 от 
6.12.2001 г., акт № 122, том XVIII, № 3910/2001 г. 
и  съгласно  договор  за  замяна  на  недвижим 
имот – частна  общинска  собственост,  вписан  в 
Службата по вписванията при РС – Сливен, с вх. 
№ 180, том VII, вх. № 9964 от 6.12.2007 г., със ЗП 
290 кв. м  и  сграда – агрегатно  със  ЗП  18 кв. м 
при  граници:  югоизток – урегулиран  поземлен 
имот  № VI-191, кв. 16,  североизток – улица,  се-
верозапад – улица, и югозапад – улица, ведно с 
производствено  оборудване: тестомесачка  № 1 
с  3  бр. сменяеми  казани; тестомесачка  № 2  с 
3 бр. сменяеми казани; тестооформител; аеротор-
но сито; ел. агрегат дизелов „АД 30-3“ – мобилен, 

за сумата 32 999 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождението на имота.
8169

153. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 258,  ал. 2 ДОПК с постановление  за  възла-
гане на недвижим имот с изх. № 8306-000144 от 
2.12.2015 г.  възлага на Иван Станилов Ников  с 
адрес: Пловдив, бул. Марица 126А, следната недви-
жима вещ, представляваща: 191/200 идеални части 
от поземлен имот с идентификатор 56784.520.1644 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. 
на  изпълнителния  директор  на  АГКК,  послед-
но  изменение  със  Заповед  № КД-14-16-1544  от 
23.09.2013 г.  на  началника  на СГКК – Пловдив, 
с площ 200 кв. м  с  адрес на поземления имот: 
Пловдив, п.к. 4000, бул. Марица № 126-А, с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10 м), стар идентификатор 56784.520.87 и иденти-
фикатор 56784.520.1637, номер по предходен план: 
167, квартал 416, парцел: част от  I-165, 166, 167, 
при граници и съседи: 56784.520.85, 56784.520.84, 
56784.520.89, 56784.520.90, 56784.520.1371, 56784.520.88, 
56784.520.1636, 56784.520.86, ведно с построените в 
имота две сгради, а именно: сграда с идентифика-
тор 56784.520.1644.1 със застроена площ 68 кв. м, 
брой етажи – един, с предназначение: жилищна 
сграда – еднофамилна, и сграда с идентификатор 
56784.520.1644.2 със застроена площ 29 кв. м, брой 
етажи – един,  с  предназначение:  постройка  на 
допълващото застрояване.
8243

16. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Варна, отдел „Пуб-
лични вземания“, сектор ОСПВ – Русе,  на  ос-
нование  чл. 239,  ал. 2  ДОПК  с  постановление 
№ 2792/2010/000260  от  25.11.2015 г.  възлага  на 
Валентин Йорданов Димитров от с. Джулюница, 
община Ценово, област Русе, ул. Янко Пенев 1, 
следния недвижим имот: недвижим имот – кра-
варник за 200 крави, представляващ едноетажна 
масивна сграда със стоманобетонова конструкция, 
застроена площ 1550 кв. м, сградата е двукорпусна 
с виранделови греди, покривни бетонови панели с 
изградени помещения за персонала, зала за прием 
на мляко и сервизни помещения с изградени бе-
тонови ясли, ведно с открита бетонова площадка 
с метална ограда, намиращ се в имот № 050005 
в  местността  Стопански  двор  в  землището  на 
с. Новград, община Ценово, област Русе, при грани-
ци и съседи: имот № 050006 – пасище, мера; имот 
№ 050042 – ведомствен път; имот № 050008 – паси-
ще, мера; имот № 050042 – ведомствен път; имот 
№ 050009 – кравеферма;  имот  № 050004 – паси-
ще, мера; имот № 000096 – пасище, мера; имот 
№ 050041 – полски път. Собствеността преминава 
у купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
чрез службата по вписванията.
8170

230. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София,  на  основа-
ние  чл. 239,  ал. 2  ДОПК  с  постановление  изх. 



БРОЙ  103   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   31   

№ 4023/2014/000225  от  1.11.2015 г.  възлага  на 
Станимир  Иванов  Златков  с  адрес:  Бургас, 
ул. Любен Каравелов 60, ап. 1, следния недвижим 
имот, намиращ се в с. Църква, местност Тузлата, 
община Балчик, област Добрич: поземлен имот 
с идентификатор 78639.25.10 в с. Църква, община 
Балчик, област Добрич, по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ 300-5-83 от 3.10.2003 г. на изпълнителния дирек-
тор на АГКК, с последно изменение на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот – Заповед № КД-14-08-1141 от 
11.09.2008 г. на началника на СГКК – гр. Добрич, 
с адрес на имота: с. Църква, местност Тузлата; 
площ:  6771 кв. м;  трайно  предназначение  на 
територията:  урбанизирана;  начин  на  трайно 
ползване: незастроен имот за жилищни нужди; 
стар идентификатор: 025010; съседи: 78639.25.11; 
78639.25.25;  78639.25.9;  78639.25.8;  78639.25.26. 
Собствеността преминава у купувача от датата 
на постановлението и същото подлежи на впис-
ване от съдията по вписванията при Агенцията 
по  вписванията,  службата  по  вписванията  по 
местонахождението на имота.
8171

75. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, офис Кюстендил, 
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот № 0802/2003/004171 
от 9.12.2015 г. възлага на Васил Митков Стоилков, 
адрес  за  кореспонденция:  Кюстендил,  ул. Хр. 
Ботев, 14, ет. 3, ап. 3, следния недвижим имот: 
парцел  VІІ  в  квартал VI  с  площ  2485 кв. м  по 
плана на с. Долно село, област Кюстендил, ведно 
с построения в него търговски обект – магазин, 
представляващ  масивна  тухлена  постройка  на 
един етаж със сутерен и ЗП 224 кв. м, от която 
собственост на длъжника от етажа 160,70 кв. м 
и от сутерена 167,30 кв. м, при граници и съседи 
на имота: от три страни – улици и частен имот, 
намиращ се в с. Долно село, област Кюстендил. 
Имотът е закупен за сумата 5011 лв. Собствеността 
преминава у купувача от датата на постановлени-
ето за възлагане и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
8215

167. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел „Публич-
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ 4097/2014/000166  от  10.12.2015 г.  възлага  на 
„Дариан  10“ – ЕООД,  ЕИК:  201572853,  София, 
ул. Милин  камък  10,  следния  недвижим  имот: 
земеделска земя – нива с площ 6,253 дка, с пл. 
номер 018041, категория III, при неполивни усло-
вия, в землището на с. Одърне, община Пордим, 
област Плевен, ЕКАТТЕ 53446, в местността „Зад 
линията“, при граници и съседи по скица: имот с 
№ 018026 – нива на Станислав Христов Станчев, 
имот  с  № 018042 – нива  на  Светлозар  Иванов 
Дичевски, имот с № 018028 – нива на Светлозар 
Иванов Дичевски, имот с № 000042 – полски път 
на Община Пордим.
8242

45. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси за главни асистенти по: про-
фесионално  направление  5.2.  Електротехника, 
електроника и автоматика, специалност „Автома-
тизация на производството“ – един към катедра 
„Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА; 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и  автоматика,  специалност  „Елек-
троизмервателна  техника“ – един  към  катедра 
„Електроизмервателна техника“ – ФА; професи-
онално направление  5.2. Електротехника,  елек-
троника и автоматика, специалност „Теоретична 
електротехника“ – един към катедра „Теоретична 
електротехника“ – ФА;  професионално  направ-
ление  5.1. Машинно  инженерство,  специалност 
„Материалознание и технология на машинострои-
телните материали“ – един към катедра „Матери-
алознание и технология на материалите“ – МТФ; 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, специалност „Електри-
чески централи и подстанции“ – един към кате-
дра „Електроенергетика“ – ЕФ, всички със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в университета, София – във факул-
тетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 965 
24 06; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ЕФ – каб. 
12222, тел. 965 23 70.
8177

90. – Техническият университет – Варна, 
обявява  конкурси  за  доценти  в  професионално 
направление:  5.5.  Транспорт,  корабоплаване  и 
авиация,  научна  специалност:  „Парни и  газови 
турбини“, факултет: „Корабостроителен факултет“, 
катедра „Корабни машини и механизми“ – един, 
със срок 3 месеца; 5.13. Общо инженерство, учеб-
на дисциплина „Инженерна графика“, факултет 
„Машинно-технологичен факултет“, катедра „Ин-
дустриален дизайн“ – един, със срок 2 месеца; 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника, научна 
специалност: „Компютърни системи, комплекси 
и мрежи“, факултет: „Факултет по изчислителна 
техника и автоматизация“, катедра „Компютърни 
науки и технологии“ – двама, със срок 2 месеца; 
5.4. Енергетика, научна специалност: „Електро-
снабдяване и електрообзавеждане (на промишле-
ността)“, факултет „Електротехнически факултет“, 
катедра „Електроснабдяване и електрообзавежда-
не“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в университета, 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8318

91. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурси за доценти в професионално на-
правление: 5.4. Енергетика, научна специалност 
„Електроснабдяване  и  електрообзавеждане  (на 
водния  транспорт), факултет:  „Електротехниче-
ски  факултет“,  катедра  „Електроснабдяване  и 
електрообзавеждане“ – един; 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, учебна дисциплина: 
„Електротехника“, факултет „Електротехнически 
факултет“, катедра „Теоретична и измервателна 
електротехника“ – един;  5.2.  Електротехника, 
електроника  и  автоматика,  учебна  дисциплина 
„Физика“, факултет „Електротехнически факул-
тет“, катедра „Физика“ – един, всички със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
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Документи – в  университета,  отдел  „Човешки 
ресурси“, тел. 052/383-284.
8333

92. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурси за: главни асистенти в професионал-
но направление: 5.2. „Електротехника, електроника 
и автоматика“, научна специалност: „Теоретична 
електротехника“,  факултет  „Електротехниче-
ски факултет“, катедра „Теоретична и измерва-
телна  електротехника“ – един;  5.5.  Транспорт, 
корабоплаване  и  авиация,  учебна  дисциплина: 
„Конструкция  и  проектиране  на  ДВГ“,  Колеж: 
Колеж в структурата на ТУ – Варна – един; 5.2. 
„Електротехника,  електроника  и  автоматика“, 
учебна дисциплина „Висша математика“, Депар-
тамент „ОМЕО“ – един; доцент в професионално 
направление 5.1. „Машинно инженерство“, учебна 
дисциплина: „Материалознание и технология на 
материалите – II част“,  Колеж  „Добруджански 
технологичен  колеж“ – един,  всички  със  срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в  университета,  отдел  „Човешки 
ресурси“, тел. 052/383-284.
8334

43. – Националният военен университет „Васил 
Левски“, Велико Търново, обявява конкурс за зае-
мане на академична длъжност професор в област 
на висше образование 5. Технически науки, про-
фесионално направление 5.13. Общо инженерство 
по научна специалност „Автомобили, трактори и 
кари“ за нуждите на катедра „Управление на ре-
сурси и технологии“ във факултет „Общовойскови“ 
на НВУ „Васил Левски“ – един за военнослужещ. 
Условията на конкурса, изискванията към кандида-
тите и необходимите документи за кандидатстване 
са обявени със Заповед на министъра на отбраната 
на Република България № ОХ-823 от 24.11.2015 г., 
публикувана  на  сайта  на  университета,  линк: 
http://www.nvu.bg/node/1448. Срок за подаване на 
документи – 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Документи – в Регистратурата за 
некласифицирана информация на университета, 
за контакт: тел.: (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 
0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
8136

63. – Националният военен университет „Васил 
Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за 
заемане на академична длъжност главен асистент 
от област на висшето образование 9. „Сигурност и 
отбрана“, професионално направление 9.1. „Наци-
онална сигурност“ по научна специалност 02.19.07. 
„Защита на населението и народното стопанство 
в критични ситуации“ с учебна натовареност 480 
часа,  приравнени  към  упражнения,  за  цивилен 
служител с образователна и научна степен доктор 
в катедра „Защита на населението от бедствия, ава-
рии и катастрофи“ във факултет „Общовойскови“ 
на НВУ „Васил Левски“. Кандидатите да подадат 
до началника на НВУ „Васил Левски“ следните 
документи: заявление; автобиография; копие от 
дипломата за ОНС доктор; списък на публикации, 
изобретения и други научни и научно-приложни 
разработки; медицинско свидетелство (за работа); 
свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж 
по специалността, ако има такъв; други докумен-
ти, удостоверяващи интересите и постиженията 

на кандидата в съответната научна област, като 
изобретения, научно-приложни разработки и др. 
Срок за подаване на документите – 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Документи – в 
Регистратурата на университета, Велико Търново, 
бул. България 76, тел. за контакти: 062/618-832.
8147

47. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за доцент в област на висшето 
образование  7.  Здравеопазване  и  спорт,  профе-
сионално направление 7.1. Медицина по научна 
специалност „Микробиология и вирусология“ в 
сектор „Микробиология и вирусология“ за нуждите 
на МДЛ по микробиология на УМБАЛ – ЕАД, 
Плевен,  със  срок  2 месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в уни-
верситета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, 
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8123

48. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за доцент в област на висшето 
образование  7.  Здравеопазване  и  спорт,  профе-
сионално направление 7.1. Медицина по научна 
специалност „Кардиология, пулмология и ендо- 
кринология“ в сектор „Кардиология“ за нуждите на 
Първа клиника по кардиология на УМБАЛ – ЕАД, 
Плевен,  със  срок  2 месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в уни-
верситета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, 
ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8124

26. – Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски“ обявява конкурс за академичната 
длъжност доцент в област на висшето образование 
4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.3. Биологически на-
уки (Анатомия на човека – Антропология) – един 
със срок 3 месеца от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ (за нуждите на Филиала – 
Смолян).  Документи  се  подават  в  ректората, 
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.
8146

45. – Висшето строително училище „Любен 
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докто-
ранти за учебната 2015/2016 г. в професионално 
направление  5.7.  Архитектура,  строителство  и 
геодезия по следните научни специалности:

№ по 
ред Научна специалност Задочна 

форма

1. Строителни материали и изде-
лия и технология на производ-
ството им

1

2. Строителни конструкции 1

3. Строителна механика, съпроти-
вление на материалите 1

4. Земна основа, фундиране и под-
земно строителство 1

5. Технология  и  механизация  на 
строителното производство 1

6. Проектиране,  строителство  и 
поддържане на улици и на авто-
мобилни пътища и съоръжения 
(Мостове)

1
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№ по 
ред Научна специалност Задочна 

форма

7. Организация и  управление на 
строителното производство 1

8. Архитектура  на  сгради,  кон-
струкции, съоръжения и детайли 1

9. Теория  и  история  на  архитек-
турата 1

10. Опазване,  реставрация  и  до-
кументация  на  паметници  на 
архитектурата

1

Срок  за  подаване  на  документи – 2 месеца 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  във 
ВСУ „Л. Каравелов“, София, ул. Суходолска 175, 
тел. 8029160, 8029161, 8029190.
8336

45. – Европейското висше училище по икономи-
ка и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурси за 
главни асистенти по: професионално направление 
3.7.  Администрация  и  управление  (Управление 
на  човешките  ресурси) – един;  професионално 
направление 3.9. Туризъм (Организация и упра-
вление на туристически дейности) – един, двата 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга 18, 
тел. 032/67 23 62.
8317

46. – Институтът по физика на твърдото тяло 
при БАН – София,  обявява  конкурс  за  доцент 
в  професионално  направление  4.1.  Физически 
науки, специалност „Лазерна физика, физика на 
атомите,  молекулите  и  плазмата  и  физика  на 
вълновите процеси“ за нуждите на лаборатория 
„Атомна  спектроскопия“  със  срок  2 месеца  от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и 
документи – в канцеларията на института, София 
1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.
8135

950. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за 
доцент по 4.3. направление „Биологически науки“ 
(Микробиология – ензимология)  за  нуждите  на 
секция  „Микология“  със  срок  2 месеца  от  об-
народването в „Държавен вестник“. Документи 
се подават в института, София 1113, ул Акад. Г. 
Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
8155

43. – Институтът по органична химия с Център 
по фитохимия при БАН – София, обявява конкур-
си за доценти по професионално направление 4.2 
Химически науки: научна специалност „Органична 
химия“ за нуждите на лаборатория „Органичен 
синтез и стереохимия“ – един; научна специалност 
„Биоорганична  химия,  химия  на  природните  и 
физиологично активните вещества“  за нуждите 
на лаборатория „Химия и биофизика на белтъци 
и  ензими“ – един,  двата  със  срок  2 месеца  от 
обнародването  в  „Държавен  вестник“. Справки 
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
8224

84. – Институтът за изследване на обществата 
и знанието при БАН – София, обявява конкурс 
за главен асистент по специалност „Социология“, 

професионално направление 3.1. Социология, ан-
тропология и науки за културата, за нуждите на 
секция „Общество на знанието: наука, образование 
и иновации“, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 
02/981-79-46.
8271

88. – Институтът за икономически изследвания 
при БАН – София, обявява конкурс за професор 
по професионално направление 3.8. Икономика, 
специалност „Икономика и управление“ (корпо-
ративно  управление)  за  секция  „Икономика на 
фирмата“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен  вестник“. Документи – в  института, 
София, ул. Аксаков 3.
8335

14. – Националният институт по геофизика, 
геодезия и география – БАН, София, обявява 
конкурс за главни асистенти по: професионално 
направление 4.4. Науки за Земята, научна специ-
алност „Физика на океана, атмосферата и около-
земното пространство“ за нуждите на департамент 
„Геофизика“ – един; професионално направление 
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна 
специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ 
за  нуждите  на  департамент  „Геодезия“ – един, 
двата със срок 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Документи – в канцеларията на 
института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, 
тел. 02/979-33-22.
8272

48. – Националният център по радиобиология и 
радиационна защита, София, обявява конкурси за: 
двама доценти – един за нуждите на лаборатория 
„Молекулярна радиобиология и профилактика“ в 
област на висшето образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3. Биологически науки, научна спе-
циалност „Радиобиология“, и един за нуждите на 
секция „Радиационна безопасност и медицинско 
осигуряване“  в област на  висшето образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално  направление  4.3.  Биологически 
науки, научна специалност „Радиобиология“; гла-
вен асистент за нуждите на секция „Радиационна 
защита при медицинско облъчване“ в област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.1.  Медицина,  и 
научната специалност „Медицинска радиологич-
на физика“, със срок 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“. Справки и подаване  на 
документи: НЦРРЗ,  1606 София,  ул. Св. Георги 
Софийски  3,  сграда  7,  стая  № 105,  тел:  +3592 
8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
8195

10. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен  проект  за 
подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване и план-схеми на техническата ин-
фраструктура за кв. 20, кв. 21, кв. 22, м. в.з. Прип-
лат – разширение, с. Владая, който е изложен в 
район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
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писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до главния архитект на Столична община 
чрез район „Витоша“.
8233

26. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 1 
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план, за линейните 
обекти на техническата инфраструктура извън гра-
ниците на населените места – „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, 
проект 2 – „Подготовка за строителство на учас-
тъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, 
позиция 11 – „Изграждане на защитен лесопояс в 
междугарието Черноград – Айтос“, с възложител 
ДП „НКЖИ“. Защитният лесопояс засяга имоти в 
землищата на с. Черноград и с. Тополица, община 
Айтос, област Бургас. В землището на с. Черно-
град  засегнатите  имоти  са  следните:  № 000126 
с  НТП  „Отводнителен  канал“,  собственост  на 
Община Айтос; № 000130 с НТП „Отводнителен 
канал“, собственост на Община Айтос; № 000194 
с  НТП  „Път“,  собственост  на  Община  Айтос; 
№ 000450 с НТП „Път“, собственост на Община 
Айтос; № 013010 с НТП „Нива“, собственост на 
„Ден“ – ООД; № 013025 с НТП „Нива“, собстве-
ност на Дешка Добрева Чанева; № 014001 с НТП 
„Нива“,  собственост  на  Кольо  Георгиев  Кара-
чоманов; № 014002  с НТП  „Нива“,  собственост 
на „Агро Инвест-56“ – ЕООД; № 014003 с НТП 
„Нива“, собственост на „Агро Инвест-56“ – ЕООД; 
№ 014005  с НТП  „Нива“,  собственост  на Деша 
Ангелова Николова; № 014011 с НТП „Пасище, 
мера“,  собственост на Нягол Стоянов Няголов; 
№ 014014  с  НТП  „Нива“,  собственост  на  Иван 
Георгиев  Добрев,  и  № 014015  с  НТП  „Нива“, 
собственост на Добринка Георгиева Колчева. В 
землището на с. Тополица засегнатите имоти са 
следните: № 029033 с НТП „Нива“, собственост на 
Колю Ангелов Шерлетов; № 029035 с НТП „Нива“, 
собственост на Ангел Димов Пеев; № 029036 с НТП 
„Трайни“, собственост на Ангел Димов Славов; 
№ 029092 с НТП „Нива“, собственост на Муста-
фа Ахмед Карамахмуд; № 029094 с НТП „Нива“, 
собственост на Иван Тодоров Иванов; № 029095 
с НТП „Нива“, собственост на Кера Манева Ка-
рачомакова; № 029125 с НТП „Път“, собственост 
на кметство с. Тополица; № 029126 с НТП „Път“, 
собственост на кметство с. Тополица; № 029127 с 
НТП „Път“, собственост на кметство с. Тополица; 
№ 029173 с НТП „Нива“, собственост на Атанас 
Колев Джибиров; № 029174 с НТП „Нива“, соб-
ственост на Янка Колева Овчарова; № 029175 с 
НТП „Нива“, собственост на Димитрина Колева 
Косева; № 029183 с НТП „Нива“, собственост на 
Мария Аданова Петрова, и № 029184 с НТП „Нива“, 
собственост на Валентин Аданев Вълчев. Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8162

10. – Община Балчик на  основание  чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собстве-
ници, че е изработен ПУП – ПП за електропровод 

„Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 
kV „Момчил“ в участъка от стълб № 7 до стълб 
№ 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова 
ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“, 
в землището на с. Оброчище, община Балчик“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по ПУП – ПП 
към Община Балчик.
8270 

2. – Община Белослав на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за имот 000173 по КВС – Белослав /03719.811.713 
по кадастралната карта на гр. Белослав, одобрена 
със заповед № РД-18-31 от 5.05.2015 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, за обект: „Пътен 
възел/нов пътен възел, нова пътна варианта и нов 
надлез над жп линия София – Варна и път ІІІ 2008 
/Девня кв. Повеляново – Езерово Варна, при ки-
лометър 10+960/ в землището на гр. Белослав, по-
землен имот ПИ 03719.811.713 – община Белослав, 
област Варна. Проектът за подробния устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира 
в сградата на общинската администрация – Бе-
лослав, ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по 
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и да 
направят  писмени  възражения,  предложения  и 
искания по него до общинската администрация. 
8122

11. – Община гр. Болярово, област Ямбол, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин-
тересуваните граждани, че е изработен проект за 
изменение на ПУП – ПР за кв. 21, 22, 24 и 35 по 
ПУП на гр. Болярово, община Болярово. Проектът 
се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. 
Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ в едномесе-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
могат да разгледат проекта и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП – ПРЗ до общинската администрация.
8120

58. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по 
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен 
устройствен план – план за улична регулация на об-
служващи улици с о.т. 222-о.т. 289-о.т.288-о.т. 287-о.т. 
286-о.т. 285-о.т. 284-о.т. 283-о.т. 224 и о.т. 284-о.т. 290- 
о.т. 291-о.т. 292-о.т. 293-о.т. 294-о.т. 295, за осигуря-
ване на достъп до ПИ в устройствена зона 1/Жм 
в предвидено разширение на населеното място 
по действащ ОУП, в местност До село,  земли-
ще кв. Банево, гр. Бургас. Проектът е изложен за 
разглеждане в дирекция „ЦАУ“ „Освобождение“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните 
могат да направят писмени възражения, предло-
жения и искания по проекта до общинската адми-
нистрация в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
8287

59. – Община Бургас  на  основание  чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве-
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен 
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проект  за  частично  изменение  на ПУП – план 
за регулация и застрояване за квартали 1, 2, 3, 7, 
8 и 21 по плана на с. Брястовец, община Бургас. 
Проектът е изложен за разглеждане в кметството 
в кв. Рудник,  гр. Бургас. На  основание  чл. 128, 
ал. 5  ЗУТ  заинтересуваните  могат  да  направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
8288

10. – Община гр. Добрич,  област  Добрич, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че 
е  изработен  проект  за  подробен  устройствен 
план – парцеларен  план  за  линейни  обекти  на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на населените места и селищни образувания за 
ПИ  №  72624.447.60,  по  кадастралната  карта  на 
гр. Добрич  във  връзка  с  електрозахранване  на 
ПИ № 72624.447.28  в  землището на  гр. Добрич. 
Проектът е изложен в Центъра за услуги и инфор-
мация на Община гр. Добрич, работно място № 8. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
до общинската администрация.
8223

9. – Община Ихтиман на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № Гр-901 от 2.07.2015 г. 
от Никола Манолов Николов съобщава на всич-
ки  заинтересовани  лица,  че  е  изготвен  проект 
от лицензиран геодезист за нанасяне на имот с 
проектен № 19 и сгради 2МЖ със ЗП 57,8 кв. м, 
МЖ с площ 19,4 кв. м и гараж с площ 18,1 кв. м 
в  строителния  полигон  на  махала  Банчовци, 
кв. Пауново, община Ихтиман, Софийска област. 
Имотът е собственост на Никола Манолов Николов 
съгласно нотариален акт № 97, том I, дело № 191 
от 1977 г. Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при 
Община Ихтиман и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят 
с него, като при необходимост могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения до 
общинската администрация.
8121

32. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен  проект  за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
подземен електропровод за захранване на позем-
лен имот (ПИ) № 004001, местност Харманите, 
собственост на Емил Боянов Узунов,  премина-
ващ през ПИ № 000030 – полски път, публична 
общинска  собственост,  всички  в  землището на 
с. Копринка,  ЕКАТТЕ  38563,  община  Казан-
лък, с дължина на ел. трасето 149 м и сервитут 
298 кв. м. В едномесечен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община 
Казанлък  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта на основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8261

185. – Община Кюстендил на  основание 
чл. 28б,  ал. 4 ППЗСПЗЗ  обявява  на  всички  за-
интересувани лица изработените помощен план 
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността 
Табларски рид, землище на с. Горна Брестница, 
община Кюстендил, област Кюстендил, приети с 
протокол от 3.11.2015 г. на комисия, назначена със 
Заповед № РД-22-337 от 2.11.2015 г. на областния 
управител  на  област  Кюстендил.  Възложители 
на  плановете  са  Николай  Георгиев Николов  и 
Кирил Димитров Стоянов от Кюстендил. В едно-
месечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
плановете  и  придружаващата  ги  документация 
до кмета на община Кюстендил.
8258

5. – Община Монтана на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за 
проучване проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за оптичен кабел за 
изграждане на обект „Оптична кабелна свързаност 
на  трансмисионна  точка  базова  станция  „Кор-
да“, кв. Кошарник, с националната оптична мрежа 
на „Мобилтел“ – ЕАД“, през ПИ с идентификатор 
48489.16.423, землище Монтана, кв. Кошарник, по 
кадастралната карта на гр. Монтана. В 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да прегледат плана в 
стая 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта на основание чл. 128, ет. 5 ЗУТ.
8245

4. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект на ПУП – парцеларен план, за 
обект „Катодна станция с. Зимница“ в землището 
на  с. Зимница,  община Мъглиж,  с  възложител 
„ВиК“ – ЕООД, Стара Загора. Трасето на кабела 
започва от съществуващ стълб № 189 на мрежа 
НН,  извод  „Б“,  съгласно  представен  предвари-
телен договор с „ЕВН България Електроразпре-
деление“ – ЕАД,  преминава  през  урбанизирана 
територия  (улична  отсечка),  през  поземлени 
имоти № 000115 и № 000116 и достига до позем-
лен имот № 021002 в землището на с. Зимница, 
община Мъглиж. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат  да 
направят възражения, предложения и искания до 
общинската администрация.
8292

4а. – Община гр. Мъглиж, област Стара Заго-
ра, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект на ПУП – парцеларен план, 
за  обект  „Трасе  на  топлопровод,  водопровод  и 
ел. кабел“ за снабдяване на поземлени имоти с 
№ 068004, 068068 и 069116 в землището на с. Дъ-
бово,  местност  Делииванов  кладенец,  община 
Мъглиж, с възложител Димитър Гочев Петров. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните  лица  могат  да  направят  въз-
ражения, предложения и искания до общинската 
администрация.
8293
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54 . – Община Силистра  на  основание 
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
„ПУП – парцеларен план  за  подземна  оптична 
мрежа за електронни съобщения на територия-
та на  землищата на с. Брадвари,  с. Йорданово, 
с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Полковник 
Ламбриново  и  с. Айдемир,  община  Силистра“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните страни могат да се запознаят 
с проекта в сградата на Община Силистра и да 
направят  писмени  възражения,  предложения  и 
искания до общинската администрация.
8179

  41. – Община с. Аврен, област  Варна, на 
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че 
с протокол № 1 от 18.11.2015 г. на комисията по 
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповед 
№ РД-15-7706-297  от  15.05.2015 г.  на  областния 
управител на област с административен център 
Варна,  са  разгледани преписки  за  изменение  и 
е приет проект  за изменение на план на ново-
образуваните  имоти  в  изпълнение  на  съдебни 
решения  за  местност  Емешенлията – селищно 
образувание,  землище  на  с. Близнаци,  община 
Аврен, област Варна, относно поземлени имоти 
с номера: 64, 61, 60, 100, 101, 102, 12, 13, 68, 105, 
106, 26, 107, 23, 24, 25, 71, 27, 72, 28, 73, 108, 48, 
52 и новообразуването на имоти с номера: 112, 
17, 19, 111, 110, 109, 113. Проектът за изменение 
е предоставен за разглеждане в Община Аврен, 
отдел  „Устройство  на  територията“,  дирекция 
„Инфраструктура и инвестиционна политика“. На 
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени искания и възражения по плановете и 
придружаващата  ги  документация  до  кмета  на 
общината.
8337

35. – Община с. Ковачевци, област Перник, на 
основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост съобщава, че е издадена Заповед за 
отчуждаване № РД-497 от 29.10.2015 г. на кмета на 
общината (на основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, 
ал. 1,  2,  3  ЗОС и  чл. 205,  т. 1  ЗУТ)  на  част  от 
поземлен имот 028015 по КВС на землището на 
с. Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, с площ за отчуждаване 
287 кв. м, отредени за път – публична общинска 
собственост, а останалата част с площ 1,506 дка, 
съставляваща имот с проектен номер 028017, не 
променя предназначението си, а именно пасище, 
мера. Частта от поземлен имот с площ 287 кв. м 
е собственост на наследници на Стоимен Любе-
нов Илиев. Определената  сума  за  обезщетение 
в  размер  408 лв.  на  собствениците  е  внесена  в 
„Интернешънъл Асет Банк“ – АД, клон Радомир, 
на основание чл. 29, ал. 2 ЗОС и може да бъде 
изплатена  на  правоимащите  след  представяне 
на всички необходими документи за изплащане. 
Определеният  общ  размер  на  обезщетението 
е  разпределен  по  квоти  съгласно  притежавана 
собственост, както следва: 

за  Димитър  Кирилов  Димитров – в  размер 
51 лв.;

за  Маргарит  Кирилов  Димитров – в  размер 
51 лв.;

за Антон Любенов Любенов – в размер 51 лв.;
за  Красимир  Любенов  Любенов – в  размер 

51 лв.;
за Любка Кирилова Илиева – в размер 51 лв.;
за Кирил Василев Любенов – в размер 51 лв.;
за Георги Благоев Манов – размер 51 лв.;
за Зора Благоева Владова – в размер 51 лв.

8262
89. – Община с. Опан, област Стара Загора, 

на  основание  чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че 
е  изработен  проект  на  подробен  устройствен 
план – парцеларен план (ПП) за обект: „ВСН 20 kV 
„Опан“ – удължаване на трасе от стълб 164/85/13 
до стълб 184/6 ВСН „Странско“, преминаващ през 
имот с планоснимачен № 331 в квартал 30; улица 
с о.т. 61 – о.т. 165 по ПУП на с. Тракия; поземлени 
имоти № 000290,  000327,  000328,  000329,  000331, 
040030,  040040,  040045,  040047,  040048,  040049, 
040053,  040054,  040055,  040062,  040063,  040064, 
040065,  040075,  040076,  040077,  040078,  040079, 
040080, 040081 и 040082 в землището на с. Тракия 
и през поземлени имоти № 000001, 002003, 002004, 
002005, 002011, 002014, 002016, 002017, 002018, 002019, 
002020,  002021,  002022,  002023,  002024,  002025, 
002026,  002029,  002032,  002052,  002053,  002055, 
002056,  002060,  002063,  002075,  002076,  002077, 
002078,  002079,  002080,  002081,  002082,  002087 и 
002088, с. Бял извор, и през терен за озеленяване 
северно от улица с о.т. 5 – о.т. 3 – о.т. 144; улица с 
о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 10 и УПИ с № X, XI, XII, XIII, 
XIV в квартал 60 по ПУП на с. Бял извор, община 
Опан, област Стара Загора, с възложител: „ЕВН 
България  Електроразпределение“.  Проектът  се 
намира в общинската администрация с. Опан, стая 
№ 24, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин-
тересуваните страни могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
8222

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния  кодекс  съобщава,  че 
е постъпило оспорване чрез протест от Милена 
Беремска – прокурор във Върховната администра-
тивна прокуратура, срещу Наредбата за измене-
ние и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за 
регулиране на цените на електрическата енергия 
(обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 
2014 г.), обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 4 
от 16.01.2015 г., в сила от 1.02.2015 г., издадена от 
председателя на Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране, във връзка с което е образу-
вано адм.д. № 8954/2015 г. по описа на Върховния 
административен съд, шесто отделение.
8148

Върховният административен съд на  осно-
вание чл. 181 от Административнопроцесуалния 
кодекс  съобщава, че е постъпило оспорване от 
ДЗЗД  „Галант – Вижън“  чрез  представляващия 
Добромир Иванов Русев за обявяване на нищож-
ност и незаконосъобразност на § 1, § 2 и § 3 от 
Наредбата  за изменение на Наредба № Н-18 от 
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2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 
в търговските обекти чрез фискални устройства 
(ДВ, бр. 44 от 2015 г.) и съответно изменените с нея 
текстове на чл. 4, т. 3 и чл. 39а, ал. 1 от Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в  търговските обекти чрез фискални 
устройства  (ДВ,  бр. 106  от  2006 г.)  на  Минис-
терството на финансите, по което е образувано 
адм. дело № 8927/2015 г. по описа на Върховния 
административен съд, трето отделение.
8246

Административният съд – Варна, ХХV състав, 
призовава Николай Трифонов Николов с посто-
янен и настоящ адрес София, район „Триадица“, 
ул. Риккардо  Ваккарини  8,  вх.  А,  ет.  5,  ап.  16, 
в  качеството  му  на  заинтересована  страна  по 
адм. дело № 1167/2015 г. по описа на съда, ХХV 
състав,  заведено  от  Самуил  Великов  Кирилов 
срещу Заповед № 18-1433  от  19.02.2015 г.  на  на-
чалника  на  Службата  по  геодзия,  картография 
и кадастър – Варна, производството по което е 
насрочено за 19.01.2016 г. от 13,45 ч. Заинтересо-
ваната страна следва да посочи съдебен адрес в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8283

Административният съд – Пазарджик, на ос-
нование чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъ-
пила жалба от „Рангелова и партньори“ – ЕООД, 
от София, ж.к. Младост, бл. 321А, ет. 10, ап. 45, 
представлявано от управителя Петко Красимиров 
Рангелов,  против  Заповед  № 96  от  27.01.2014 г. 
на кмета на община Велинград, с която е одо-
брено: 1. частично изменение на влязъл в сила 
ПУП – план за регулация, засягащ улица-тупик 
с ос.т. 2298б-2298в-2298г-2298д, като улица-тупик 
с ос.т. 2298г-2298д се заличава и се образува нова 
улица-тупик с ос.т. 2298б-2298в-2298г; 2. частично 
изменение на влязъл в сила ПУП – ПР, засягащ 
УПИ № ІХ-6348 в кв. 207А по плана на Велинград, 
като 339 кв. м от заличената улица-тупик с ос.т. 
2298г-2298д  се  придават  към  УПИ  № ІХ-6348 
в кв. 207А, след обявяване на придаваемата част 
в  частна  общинска  собственост  по  чл. 3,  ал. 2 
ЗОбС и изготвяне и одобряване на пазарна оценка 
от Общинския съвет – Велинград. По жалбата е 
образувано адм. дело № 880/2015 г. по описа на 
съда.  Заинтересуваните  лица  имат  право  да  се 
конституират като ответници в едномесечен срок 
от деня на обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез подаване на заявление със съдържанието по 
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8182

Административният съд – Пловдив, VII със-
тав,  на основание чл.  188  във  връзка  с чл. 181, 
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.д. 
№ 3127/2015 г. по протест на Районна прокурату-
ра – Пловдив, против Наредба № 1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и об-
щественото имущество за организацията и безопас-
ността на движението на територията на община 
Лъки, област Пловдив, приета  с Решение № 29 
от 23.01.2008 г., на Общинския съвет – гр. Лъки, 
в частта є относно предвидената в същата раз-
поредба  възможност  наказателни  постановле-
ния  за  нарушения  на  наредбата  да  се  издават 

от  упълномощени от кмета на общината лица. 
Страните по делото са: протестиращ – Районна 
прокуратура – Асеновград, и ответник – Общин-
ският съвет – гр. Лъки. Адм. дело № 3127/2015 г. 
е  насрочено  в  открито  съдебно  заседание  на 
16.02.2016 г. от 10 ч.
8280

Административният съд – Силистра,  съоб-
щава,  че  обект  на  съдебен  контрол  по  адм.д. 
№ 159/2015 г.  по  описа  на  АС – Силистра,  е 
Решение  № 685  от  29.09.2015 г.  на  Общинския 
съвет – гр.  Дулово,  за  одобряване  на  подробен 
устройствен план – парцеларен план, за елемен-
тите на техническата инфраструктура – подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения за нуж-
дите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, Русе, за 
поземлени имоти – публична и частна общинска 
собственост, в землищата на с. Вокил, с. Водно, 
с. Паисиево, с. Орешене, с. Черник и гр. Дулово, 
като  оспорването  засяга  плана  в  частта  му  за 
землището на с. Окорш относно имот № 000045 
по КВС, който е публична държавна собственост и 
в който са разположени обекти на железопътната 
инфраструктура. Оспореният акт е обнародван в 
„Държавен вестник“, бр. 81 от 20.10.2015 г., стр. 
30. Всички заинтересувани лица могат да бъдат 
конституирани в образуваното административно 
дело № 159/2015 г.  по описа на АС – Силистра, 
като ответници в производството в едномесечен 
срок от деня на обнародване в „Държавен вест-
ник“ на съобщението за оспорването. Съгласно 
чл. 218, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица подават 
заявления  до  съда  с  нормативно  предвиденото 
съдържание. Открито съдебно заседание по делото 
е насрочено на 27.01.2016 г. от 14,30 ч.
8290

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпил протест на Веско Грозев – прокурор в 
Районна прокуратура – гр. Гълъбово, за обявяване 
нищожността на разпоредба на чл. 7, ал. 1, т. 4 
от  Наредба  № 1  за  поддържане  и  опазване  на 
обществения ред, безопасността на движението, 
ползването на превозни средства и общите площи 
на територията на община Гълъбово, по което е 
образувано административно дело № 515/2015 г. по 
описа на Административния съд – Стара Загора, 
насрочено за 23.02.2016 г. от 10,30 ч.
8291

Административният съд – Търговище, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от Административнопроцесуалния кодекс съоб-
щава, че е постъпила жалба от „Цифрови систе-
ми“ – ООД, Варна, против т. 84 от приложение 
№ 1 към Наредбата за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги-
те, приета с Решение № 11 по протокол № 35 от 
18.02.2003 г. на Общинския съвет – гр. Попово, по 
което е образувано адм. д. № 147/2015 г. по описа 
на Административния съд – Търговище. Делото 
е  насрочено  за  разглеждане  в  открито  съдебно 
заседание на 16.02.2016 г. от 10 ч.
8218
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Велинградският районен съд съобщава  на 
Сотирис Андреу, гражданин на Република Кипър, 
сега с неизвестен адрес в Република Кипър, да 
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародва-
ното  на  съобщението  в  „Държавен  вестник“  в 
канцеларията  в  съда  за  получаване  на  препис 
от исковата молба и приложенията към нея  за 
отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д. 
№ 778/2015 г. – с  предмет  на  делото  чл. 49 СК, 
заведено от Маргарита Георгиева Андреу, като в 
противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК 
ще му бъде назначен особен представител.
8149

Видинският районен съд, гражданско отделе-
ние, ІІ състав, уведомява Димитър Трифонов Ефре-
мов, без постоянен и настоящ адрес в Република 
България, че е ответник по гр. д. № 2323/2015 г. 
по  описа  на  съда,  образувано  по  предявен  от 
Максим Петров Иванов иск с правно основание 
делба,  и  му  указва,  че  в  двуседмичен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в гражданското деловодство на Видинския 
районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, 
за да посочи съдебен адрес и да получи исковата 
молба и приложенията към нея, в противен слу-
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
8326

Районният съд – гр. Кубрат, на основание чл. 48 
ГПК  уведомява  Едвин  Арнолдус  ван  Хайехен, 
роден на 2.03.1970 г. в Кралство Нидерландия, без 
постоянен и настоящ адрес в Република България, 
че срещу него по искова молба на Хабибе Хюсмен 
ван Хайехен, родена на 16.09.1974 г. в Разград, с 
постоянен адрес в с. Задруга, община Кубрат, об-
ласт Разград, вх. № 2285 от 9.11.2015 г. в Районния 
съд – гр. Кубрат, е заведено бр. дело № 39/2015 г. 
по описа на същия с искане за прекратяване на 
сключения между тях с акт № 137/2000 г. на Община 
Разград граждански брак с развод поради разстрой-
ство на брака на основание чл. 49 СК, съединено 
с искане за възстановяване на фамилното име на 
съпругата преди този брак на основание чл. 53 
СК. Дава възможност на посочения ответник в 
двуседмичния срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството 
на Районния съд – гр. Кубрат, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията, и указва на 
същия, че ако въпреки публикацията не се яви в 
съда, за да получи оставените за него документи, 
не посочи съдебен адрес и не ангажира становище 
по хода на делото, ще му бъде назначен особен 
представител на разноски на ищеца по реда на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8263

Районният съд – гр. Кубрат, призовава Шев-
заде  Мохарем  Юсниева,  родена  на  2.01.1957 г., 
без  регистрирани  постоянен  и  настоящ  адрес 
в Република България, като ответница по гр.д. 
№ 476/2015 г. по описа на съда, заведено от Нефисе 
Джефер  Наим  от  с. Звънарци,  община  Кубрат, 
чрез адвокат Бахтишен Назми от АК – Разград, 
по  искова молба  с  правно  основание  чл. 341  и 
сл. ГПК, да се яви в съда в двуседмичен срок от 
обнародване на съобщението в „Държавен вест-
ник“ за връчване на преписи от исковата молба 

с приложенията към нея. Ответницата да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8313

Несебърският районен съд  уведомява  Спи-
ридон Хадулис Хадулос,  гражданин на Гърция, 
роден на 2.11.1973 г.,  с последен известен адрес 
Несебър, ул. Струма 2, бл. Делфин 6, ет. 2, че е 
ответник по гр.д. № 958/2015 г. по описа на съда, 
образувано по повод искова молба, подадена от 
Жулиета Чанкова Хадулю,  с  правно  основание 
чл. 49, ал. 1 СК, като указва на същия, че следва 
да  се  яви  в  Районния  съд – гр. Несебър,  за  да 
получи преписи от исковата молба, приложени-
ята към нея, както и препис от разпореждане от 
11.12.2015 г. по чл. 131 ГПК, в едномесечен срок 
от  обнародване  на  съобщението  в  „Държавен 
вестник“. Указва се на ответника възможността 
да полза правна помощ, състояща се в безплатна 
адвокатска защита, ако има необходимост и право 
на това съгласно чл. 95 ГПК. Молба-декларация за 
предоставяне на правна помощ може да се получи 
от деловодството на НРС. Указва се на ответника 
да посочи съдебен адрес в страната, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 
ГПК, ако въпреки обнародването ответникът не се 
яви в съда, за да получи съдебните книжа, съдът 
ще му назначи особен представител.
8185

Разградският районен съд призовава Десис-
лава Антонова Събева, родена на 17.01.1971 г., да 
се яви незабавно в качеството си на ответник в 
Районния съд – Разград, стая № 106, за получаване 
на препис от исковата молба и приложенията по 
гр.д. № 1773/2015 г. по описа на съда. Ответницата 
Десислава Антонова Събева следва да посочи съ-
дебен адрес в Република България. Ако въпреки 
публикацията в „Държавен вестник“ Десислава 
Антонова Събева не се яви в съда, за да получи 
преписи от исковата молба и приложенията, съдът 
ще є назначи особен представител на разноски на 
ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8264 

Софийският районен съд, ІІІ гражданско от-
деление, 80 състав, уведомява Татяна Коничева, 
род.  на  13.04.1981 г.,  белоруски  гражданин,  без 
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб- 
лика България и неизвестен адрес в чужбина, в 
качеството є на ответница по гр. д. № 36695/2015 г., 
образувано по предявен от Красимир Колев Ко-
ничев иск по чл. 49 СК за развод, и є указва в 
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ да се яви в канцеларията на СРС,  ІІІ 
ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване 
на  книжата  по  делото.  Ответницата  следва  да 
посочи съдебен адресат в страната, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
8168

Районният съд – гр. Средец, призовава Шери 
Луис Дик, гражданка на Великобритания, с неиз-
вестен адрес, като ответница по гр. д. № 377/2015 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и  канализация“ – ЕАД,  с  ЕИК  812115210,  със 
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
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Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството  в  двуседмичен  срок  от  обнарод-
ването  на  съобщението  в  „Държавен  вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и прило-
женията към нея. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответницата ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8327

Районният съд – гр. Средец, призовава Марк 
Уилям Докинг и Джейн Лидия Докинг – граж-
дани  на Великобритания,  с  неизвестни  адреси, 
като ответници по гр. д. № 376/2015 г. по описа 
на съда, заведено от „Водоснабдяване и канали-
зация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и 
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир 
Вазов 3, да се явят в канцеларията на деловод-
ството в двуседмичен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“, за да получат 
препис от исковата молба и приложенията към нея. 
При неявяване книжата ще се смятат за редовно 
връчени и на ответниците ще бъде назначен осо-
бен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8328

Районният съд – гр. Средец, призовава Трей-
си Джейн Бирх и Дарън Дерек Бирх, и двамата 
граждани на Великобритания, с неизвестни адреси, 
като ответници по гр. д. № 330/2015 г. по описа 
на съда, заведено от „Водоснабдяване и канали-
зация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и 
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир 
Вазов 3, да се явят в канцеларията на деловод-
ството в двуседмичен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“, за да получат 
препис от исковата молба и приложенията към нея. 
При неявяване книжата ще се смятат за редовно 
връчени и на ответниците ще бъде назначен осо-
бен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8329

Районният съд – гр. Средец, призовава Алан 
Марк  Пикеринг,  гражданин  на  Великобрита-
ния, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д. 
№ 328/2015 г.  по  описа  на  съда,  заведено  от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 
812115210,  със  седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията  на  деловодството  в  двуседмичен 
срок от обнародването на съобщението в „Дър-
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8330

Районният съд – гр. Средец, призовава Вадим 
Арнольдович Шенкер, гражданин на Русия, с неиз-
вестен адрес, като ответник по гр. д. № 344/2015 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и  канализация“ – ЕАД,  с  ЕИК  812115210,  със 
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството  в  двуседмичен  срок  от  обнарод-
ването  на  съобщението  в  „Държавен  вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при-
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 

се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8331

Районният съд – гр. Средец, призовава Кристи-
не Мари Аасе, поданик на Норвегия, с неизвестен 
адрес,  като ответник по  гр. д. № 346/2015 г. по 
описа  на  съда,  заведено  от  „Водоснабдяване  и 
канализация“ – ЕАД,  с  ЕИК  812115210,  със  се-
далище и  адрес  на  управление Бургас,  ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството  в  двуседмичен  срок  от  обнарод-
ването  на  съобщението  в  „Държавен  вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и прило-
женията към нея. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответницата ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8332

Хасковският районен съд уведомява Яхя Адъя-
ман, роден на 1.01.1986 г., гражданин на Република 
Турция, че е ответник по гр.д. № 2278/2015 г., с 
правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК, да се яви 
в съда в двуседмичен срок от обнародване на съ-
общението в „Държавен вестник“ за получаване 
на съобщението с приложените книжа. Ако не 
се яви, за да получи съобщението с книжата в 
указания срок, те ще се приложат към делото и 
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8118 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Съ-
вет на жените бежанки в България“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 12.02.2016 г. в 13 ч. на адрес: София, ул. Бачо 
Киро 52, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на сдружението  за 2015 г.;  2. промяна в 
състава на управителния съвет на СЖББ; 3. избор 
на нов управителен съвет; 4. избор на нови членове 
на сдружението; 5. разглеждане на организационни 
въпроси за бъдещата дейност на сдружението; 6. 
други. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8129

1. – Управителният съвет на фондация „Темида 
Бул“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на фондацията на 15.02.2016 г. в 
10 ч. на адреса на управление на фондацията в 
София, ж. к. Младост 3, бл. 326, вх. 3, ет. 5, ап. 
13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение 
за промени в управителния съвет; 2. вземане на 
решение  за  смяна  на  адреса  на  управление;  3. 
вземане на решение за промени в учредителния 
акт; 4. разни. Писмените материали ще бъдат на 
разположение един месец преди датата на провеж-
дане на събранието на адреса на управление на 
фондацията в София, ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. 
3, ет. 5, ап. 13. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
един час по-късно, при същия дневен ред и на 
посоченото в поканата място.
8188
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Нацио-
нална патриотична школа“, София, на основа-
ние  чл. 26  ЗЮЛНЦ  свиква  общо  събрание  на 
16.02.2016 г. в 12 ч. в София, бул. Никола Габровски 
55, НИ „Добри Чинтулов“,  при  следния  дневен 
ред: 1. приемане на решение за освобождаване 
на досегашните членове на УС и избиране на нов 
управителен съвет; 2. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе един час по-късно, на същото място и 
при същия дневен ред.
8226

26. – Управителният съвет на сдружение 
„Българска асоциация за лизинг“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 16.02.2016 г. 
в 16 ч. в София, зала „Рила“, София Хотел Балкан, 
намиращ се на пл. Света Неделя 5, при следния 
дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността 
и разходването на бюджета на БАЛ за 2015 г.; 2. 
одобрение на бюджета на БАЛ за 2016 г.; 3. при-
емане на нови членове в сдружението; 4. изключ-
ване на членове от сдружението; 5. разни. Общото 
събрание  се  счита  за  законно,  ако  присъстват 
най-малко  половината  от  всички  членове. При 
липса  на  кворум  на  основание  чл. 27  ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час по-късно същия 
ден, при същия дневен ред и се счита за законно 
колкото и членове да се явят.
8234

140. – Управителният съвет на сдружение 
„Обединена Велика Ложа на България“ – София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на членовете на сдружението на 18.02.2016 г. 
в  17 ч.  в  седалището  на  сдружението – София, 
ул. Неофит Рилски 57, ет. 1, при следния дневен 
ред: 1. приемане на бюджет на сдружение ОВЛБ 
за  2016 г.;  2. приемане на промени в  устава на 
сдружение ОВЛБ; 3. приемане на промени в упра-
вителния съвет на сдружение ОВЛБ; 4. разни. На 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум 
заседанието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от броя на явилите се членове.
8156

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарски екологичен форум“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание 
на членовете си на 18.02.2016 г. в 11 ч. в седали-
щето и адреса на управление на сдружението в 
София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при 
следния  дневен  ред:  1.  вземане  на  решение  за 
освобождаване на Чавдар Красимиров Петров от 
управителния съвет поради отправено от негова 
страна писмено волеизявление в този смисъл; 2. 
вземане на решение за приемане на Боян Каме-
нов Сираков за член на управителния съвет на 
сдружението  поради  отправено  писмено  воле- 
изявление в този смисъл; 3. вземане на решение 
за  избор  на  нов  председател  на  управителния 
съвет; 4. изменение на устава на сдружението в 
съответствие с гореописаните изменения. Право 
на  глас  в общото  събрание могат  да  упражнят 
всички лица, членове на сдружението. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 

събрание ще се проведе в 12 ч., на същото място 
и при същия дневен ред и ще се счита за законно 
независимо от броя на явилите се членове.
8309

11. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб приорити спорт“ – София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание 
на членовете си на 21.02.2016 г. в 11 ч. в седалището 
и адреса на управление на сдружението, София, 
район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния 
дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване 
на Чавдар Красимиров Петров от управителния 
съвет поради отправено от негова страна писме-
но волеизявление в този смисъл; 2. вземане на 
решение за освобождаване на Никола Методиев 
Тупарев от управителния съвет поради отправено 
от негова страна писмено волеизявление в този 
смисъл; 3. вземане на решение за освобождаване 
на  Андрей  Василев  Арнаудов  от  управителния 
съвет поради отправено от негова страна писмено 
волеизявление в този смисъл; 4. вземане на ре-
шение за освобождаване на Александър Георгиев 
Тошев от управителния съвет поради отправено 
от негова страна писмено волеизявление в този 
смисъл; 5. вземане на решение за приемане на 
Боян Каменов Сираков за член на управителния 
съвет на сдружението поради отправено писме-
но волеизявление в този смисъл; 6. вземане на 
решение  за  приемане  на Милан Милчев  Зарев 
за член на управителния съвет на сдружението 
поради отправено писмено волеизявление в този 
смисъл; 7. вземане на решение за приемане на 
Галя Стойчева Ненкова за член на управителния 
съвет на сдружението поради отправено писме-
но волеизявление в този смисъл; 8. вземане на 
решение за приемане на Георги Кирилов Тошев 
за член на управителния съвет на сдружението 
поради отправено писмено волеизявление в този 
смисъл; 9. вземане на решение за приемане на 
Милан Милчев Зарев за председател на управи-
телния  съвет  на  сдружението. Право на  глас  в 
общото събрание могат да упражнят всички лица, 
членове на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе в 12 ч., на същото място и при същия 
дневен ред и ще се счита за законно независимо 
от броя на явилите се членове.
8324

12. – Управителният съвет на сдружение 
„Българско сдружение за личностна алтернати-
ва“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
извънредно  общо  събрание на  членовете  си на 
21.02.2016 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управ- 
ление на сдружението – София, район „Средец“, 
ул. Янтра  12,  ет.  1,  при  следния  дневен  ред:  1. 
вземане на решение за освобождаване на Чавдар 
Красимиров Петров от управителния съвет и кон-
тролния съвет поради отправено от негова страна 
писмено волеизявление в този смисъл; 2. вземане 
на решение за приемане на Боян Каменов Сира-
ков за член на управителния съвет и контролния 
съвет на сдружението поради отправено писмено 
волеизявление  в  този  смисъл. Право  на  глас  в 
общото събрание могат да упражнят всички лица, 
членове на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
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се проведе от 12 ч., на същото място и при същия 
дневен ред и ще се счита за законно независимо 
от броя на явилите се членове.
8325

17. – Управителният съвет на Българската фе-
дерация по модерен петобой, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно 
годишно отчетно общо  събрание на БФМП на 
23.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на Министерство-
то на физическото възпитание и спорта, София, 
бул. Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 
5, при следния дневен ред: 1. отчет на председа-
теля на УС за дейността на БФМП през 2015 г.; 
2.  финансов  отчет  за  дейността  на  БФМП  за 
2015 г.; 3. приемане на проектобюджет и план за 
дейността на БФМП през 2016 г.; 4. приемане на 
наредба за провеждане на държавни първенства 
2016 г.; 5. промяна в състава на УС; 6. разни. При 
липса на кворум  за провеждане на  събранието 
в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се 
проведе  същия ден в  12 ч.,  на  същото място и 
при същия дневен ред и ще се счита за редовно 
проведено  независимо  от  броя  на  явилите  се 
членове. Управителният съвет на БФМП указва 
на членовете си, че същите следва да се легити-
мират за участие в общото събрание с надлежно 
издадени  удостоверения  за  актуално  състояние 
от съответния регистърен съд по местоседалище 
на съответния клуб – член на БФМП. За участие 
в общото събрание членовете на БФМП следва 
да се представляват от законните си органи на 
представителната власт или от нарочно упълномо-
щени за целта на събранието лица, притежаващи 
нарочни нотариално заверени пълномощни.
8314

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация за управление на хора – БАУХ“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редов-
но общо събрание на членовете на сдружението 
на 26.02.2016 г. в 14 ч. в София, „Софарма Бизнес 
Тауърс“, сграда А, ет. 3, зала „Изток“ (ул. Лъчезар 
Станчев 5), при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността на управителния съвет на сдружението 
през  2015 г.;  2.  доклад на  контролния  съвет на 
сдружението за финансовото състояние на сдруже-
нието през 2015 г.; 3. освобождаване от длъжност 
и от отговорност за дейността им на членовете на 
управителния съвет и на членовете на контрол-
ния съвет на сдружението; 4. избор на членове 
на управителния съвет на сдружението; 5. избор 
на членове и председател на контролния  съвет 
на сдружението; 6. приемане на план-програма и 
бюджет за 2016 г.; 7. изменение и допълнение на 
устава на сдружението; 8. разни. Съгласно чл. 27 
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружение-
то при липса на кворум заседанието на общото 
събрание ще  се проведе на  същото място,  при 
същия дневен ред, 30 минути по-късно от пър-
воначално обявения час независимо от броя на 
представените членове.
8298

55. – Управителният съвет на Сдружение на 
Югозападните общини, Благоевград, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава свиква 
общо събрание на 18.02.2016 г. в 11,30 ч. в зала 5 
на Община Благоевград, Благоевград, пл. Георги 

Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО за 2015 г.; 
2. финансов отчет на СЮЗО за 2015 г.; 3. отчет 
на контрольора за 2015 г.; 4. избор на членове на 
управителния  съвет;  5.  избор  на  председател  и 
заместник-председател  на УС;  6.  избор  на  кон-
трольор  и  заместник-контрольор;  7.  приемане 
на работна програма за 2016 г.; 8. приемане на 
бюджет за 2016 г.; 9. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе един час по-късно, на същото място не-
зависимо от броя на присъстващите.
8227

1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Боди 
стил БГ 2014“, Благоевград, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква 
общо събрание на членовете на сдружението на 
20.02.2016 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Марулевска 
4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на 
членове на управителния съвет на сдружението; 
2. избор на нови членове на управителния съвет 
на сдружението; 3. промяна на броя членове на 
управителния съвет на сдружението; 4. приемане 
на нов устав на сдружението; 5. разни. Материалите 
по дневния ред са на разположение на членовете 
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. 
по седалището на сдружението.
8229

261. – Управителният съвет на сдружение 
„Гаврош“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо отчетно събрание на сдружението на 
10.02.2016 г. в 17,30 ч. в учебната зала на сдружение 
„Гаврош“ на ул. Войнишка 3А, Варна, при следния 
дневен  ред:  1.  отчет  на  управителния  съвет  за 
дейността на сдружението през 2014 г.; 2. други.
8164

1. – Управителният съвет на сдружение с не- 
стопанска цел „Училищно настоятелство“ на 
ОУ „Стефан Караджа“, Варна, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква извънред-
но общо събрание на членовете на сдружението на 
18.02.2016 г. в 17 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон, 
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния 
ред на събранието; 2. освобождаване на старите 
членове на УС; 3. избор на нови членове в УС; 4. 
обсъждане на постъпилите предложения за други 
актуални за сдружението въпроси, в т.ч. обсъж-
дане на развитието на сдружението. Поканват се 
всички членове лично да присъстват на общото 
събрание. Членовете на сдружението участват в 
общото  събрание  лично. При липса на  кворум 
на основание чл. 25 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден, на 
същото място и при същия дневен ред от 18 ч.
8228

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на 
ОУ „Иван Вазов“, Видин, на  основание  чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 24.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на ОУ „Иван 
Вазов“, Видин, ул. Цар Симеон Велики 101, при 
следния дневен ред: 1. освобождава Калин Ми-
хайлов Танчев като председател на сдружението; 
2. освобождава Калин Михайлов Танчев и Диана 
Петрова Цветанова от качеството им на членове 
на съвета на настоятелите; 3. освобождава Анелия 
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Серафимова Тутунарова от контролния съвет на 
сдружението; 4. приема за членове на съвета на 
настоятелите Любен Иванов Иванов и Емил Мил-
ков Трифонов; 5. приема за член на контролния 
съвет на сдружението Генади Петков Велков; 6. 
избира за председател на съвета на настоятелите 
Любен Иванов Иванов.
8256

17. – Управителният съвет на СНЦОП „Спор-
тен клуб Флекс“ – Карлово, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
сдружението  на  20.02.2016 г.  в  17 ч.  в  Карлово, 
ул. Република 1, при следния дневен ред: 1. отчет 
на дейността на председателя на УС на сдруже-
нието  за периода 2013 г. – 2015 г.;  2. обсъждане 
на предложения за приемане на нови членове; 3. 
промяна в броя на членовете на УС и избор на 
нови членове на УС;  4.  определяне размера на 
членския внос; 5. разни.
8248

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Академия БГ“, 
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
извънредно  общо  събрание  на  сдружението  на 
26.02.2016 г. в 16 ч. в Кърджали, ул. Тина Кирко-
ва 17, с дневен ред: изменение на устава на сдру-
жението. На основание чл. 17, ал. 4 от устава на 
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум 
общото събрание ще  започне 1 час по-късно и 
ще се проведе независимо от броя на явилите се 
членове. Материалите,  свързани  с  изменението 
на  устава,  се  намират  в  Кърджали, кв. Гледка, 
ул. Тина Киркова 17, и желаещите членове могат 
да се запознаят с тях всеки работен ден в рамките 
на работното време.
8254

Окръжният съд – Монтана,  на  основание 
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ с определение от 7.12.2015 г. 
по  ф.д.  № 17/2011 г.  свиква  общо  събрание  на 
сдружение с нестопанска цел с общественополезна 
дейност  с  наименование  „Общински  футболен 
клуб  Ком – Берковица“  със  седалище  гр. Бер-
ковица,  което  ще  се  проведе  на  12.02.2016 г.  в 
11 ч. в Берковица, пл. Йордан Радичков 4, при 
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове 
на сдружението; 2. избор на управителен съвет.
8289

1. – Управителният съвет на сдружение „Ели-
тен спортен клуб Морски сговор“, Пловдив, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на 13.02.2016 г. в 14 ч. в седалището 
на сдружението в Пловдив, ул. Владивосток 18, 
Спортен комплекс, Медицински център за рехаби-
литация и спортна медицина, при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба 
през 2015 г.; 2. одобряване на годишния финансов 
отчет за 2015 г.; 3. освобождаване на членовете на 
управителния съвет от отговорност за дейността 
им през 2015 г.; 4. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
8323

6. – Управителният съвет на Българската акаде-
мия по естетична стоматология (БАЕС) – Пловдив, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 

на 19.02.2016 г. в 16 ч. в Пловдив, бул. Хр. Ботев 3, 
Факултет  по  дентална  медицина,  при  следния 
дневен  ред:  1.  отчет  за  дейността  на БАЕС;  2. 
отчет  за  финансовото  състояние  на  БАЕС;  3. 
избор на президент на БАЕС за мандатен пери-
од 2016 – 2020 г.; 4. избор на управителен съвет 
на  БАЕС  за  мандатен  период  2016 – 2020 г.;  5. 
обсъждане и приемане на насоки за развитие на 
БАЕС; 6. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия 
дневен ред.
8300

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел футболен клуб „Марисан“, Русе, 
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 
от устава на сдружението свиква общо събрание 
на  членовете  на  сдружението  на  18.02.2016 г.  в 
10 ч. в офиса на дружеството в Русе, ул. Ниш 16, 
вх. В, ет. 2, при следния дневен ред: 1. вземане 
на  решение  дейността  на  сдружението  да  бъде 
определена за извършване на общественополезна 
дейност; 2. отменяне на досега действащия устав 
и приемане на нов устав. Поканват се членовете 
или писмено упълномощените им представители 
да вземат участие в събранието. Регистрацията 
на членовете и техните пълномощници започва в 
9 ч. и приключва в 9,50 ч. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе  същия ден в  11  ч.,  на  същото място и 
при същия дневен ред. Писмените материали по 
дневния ред на събранието са на разположение 
на членовете на сдружението всеки работен ден 
от 9 до 16 ч. в офиса на сдружението.
8255

12. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Руски клуб и приятели – Ста-
ра Загора“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 16.02.2016 г. в 17,30 ч. в Стара 
Загора, ул. Г. С. Раковски 66, Търговско-промиш-
лена палата – Стара Загора, при следния дневен 
ред: 1. приемане на цялостен отчет и доклад на 
управителния съвет за дейността на сдружението 
за  периода  2011 – 2015 г.;  2.  освобождаване  на 
членове на управителния съвет на сдружението; 
3. избор на нови членове на управителния съвет 
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и 
при същия дневен ред.
8253

125. – Управителният съвет на сдружение 
Туристическо дружество „Планинец“, Трявна, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и сл. 
от устава на сдружението свиква общо събрание 
на сдружението на 25.02.2016 г. в 17 ч. в Трявна, 
ул. Бачо Киро 10, ап. 3, при следния дневен ред: 
1. промяна в състава на УС (освобождаване на 
членове и избиране на нови членове); проект за 
решение – ОС  приема  промените  в  състава  на 
УС;  2.  приемане  на  нов  устав  на  сдружението; 
проект за решение – ОС приема новия устав на 
сдружението; 3. други. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага 
с един час по-късно и ще се проведе на същото 
място и на същата дата при същия дневен ред, 
колкото и членове да се явят.
8310
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европейските фондове  6
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на Българската народна банка, ръково-
дител на управление „Банков надзор“  11

За  попълване ръководството на Комисията 
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кандидати за управител на Национал-
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За  изменение  на  Решение  на Народното 
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регулаторната рамка  20
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Конвенция  № 29  на  Международната 
организация на труда относно прину-
дителния труд и Препоръка № 203 на 
Международната организация на труда 
относно предприе мането на допълни-
телни мерки за ефективно противодей-
ствие на принудителния труд  37

По  Доклада  за  дейността  на  Временната 
комисия за проучване на финансовото 
състояние на пенсионноосигурителните 
дружества и управ ляваните от тях уни-
версални и професионални пенсионни 
фондове и прилагането на регулаторната
рамка  37

За  преобразуване на частно висше учили-
ще – колеж, с название „Международен 
колеж“ – Албена, със седалище Курор-

тен комплекс „Албена“, община Балчик, 
в специализирано частно висше училище 
с  наименование  „Висше  училище  по 
мениджмънт“, със седалище Варна  38

За  преобразуване на частно висше учили-
ще – самостоятелен колеж, с наимено-
вание „Европейски колеж по икономика 
и управление“ и със седалище Пловдив 
в специализирано частно висше учили-
ще с наименование „Европейско висше 
училище по икономика и мениджмънт“, 
със седалище Пловдив   38

За  преобразуване на Колежа по телекому-
никации и пощи – София, в специали-
зирано висше училище с наименование 
„Висше училище по телекомуникации 
и пощи“ със седалище София  38

За  преобразуване на частно висше учили-
ще – самостоятелен колеж, с наимено-
вание  „Колеж по икономика и  адми-
нистрация“ и със седалище Пловдив, в 
специализирано частно висше училище 
с  наименование  „Висше  училище  по 
сигурност и икономика“, със седалище
Пловдив  38

За  приемане на Доклада  за  състоянието 
на отбраната и въоръжените  сили на 
Република България през 2014 г.  38

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
обсъждане  на  Законопроект  за  изме-
нение  и  допълнение  на  Конституци-
ята на Република България  40

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати за управител на Българската 
народна банка, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслуш-
ването на кандидатите в Комисията по 
бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание  44

За  приемане на Правила за процедурата 
по обсъждане и приемане на Законо-
проекта  за  изменение  и  допълнение 
на Конституцията на Република Бъл-
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За  удължаване срока за представяне на до-
клада на Временната анкетна комисия за 
проверка на фак тите и обстоятелствата, 
свързани с действията на държавни ор-
гани и институции, които е следвало да 
упражнят контрол и противодействат на 
източването на Корпоративна търговска
банка в периода 2009 – 2014 г.  44

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проверка и 
оценка на състоянието на енергетиката 
в Репуб лика България към 31 януари
2015 г.  48

За  преобразуване на Факултет  „Общест-
вено здраве и спорт“ в структурата на 
Югозападния  университет  „Неофит 
Рилски“ – Благоев град,  във Факултет 
„Обществено здраве, здравни грижи и 
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За  откриване  на  Филиал – Велико  Тър-
ново,  в  структурата  на  Медицинския 
университет „Проф. д-р Параскев Стоя-
нов“ – Варна  53

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията и реда за предлагане на кан-
дидати,  представянето  и  публичното 
оповестяване на документите, изслуш-
ването  на  кандидатите  за  омбудсман 
и за тайното гласуване при избора на
омбудсман  53
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управление „Банков надзор“, на канди-
дат за подуправител – ръководител на 
управление „Банково“, и на кандидат 
за подуправител – ръководител на уп-
равление „Емисионно“, на Българската 
народна банка,  публичното оповестя-
ване на документите, представянето и 
изслушването на кандидата в Комисията 
по бюджет и финанси и процедурата за
избор от Народното събрание  53

За  избиране на управител на Българската
народна банка  55

За  освобождаване на управителя на Бъл-
гарската народна банка  55

За  откриване  на  Филиал – Шумен,  в 
структурата  на Медицинския  универ-
ситет  „Проф.  д-р  Параскев  Иванов
Стоянов“ – Варна  57

За  изменение  на  Решение  на Народното 
съб рание от 29 април 2015 г. за възла-
гане на Сметната палата  да извърши 
одит  на  изпълнението:  Ефективност 
и  ефикасност  на  банковия  надзор, 
осъществяван от Българската народна 
банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 
декември 2014 г.  57

За  приемане  на  Решение  на  Съвета  от 
26  май  2014 г.  относно  системата  на 
собствените  ресурси  на  Европейския 
съюз (2014/335/ЕС, Евратом)  57

За  промяна в състава на Комисията по въп -
росите на децата, младежта и спорта  58

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление  58

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
политиките за българите в чужбина  58

За  удължаване срока на дей ствие на Вре-
менната анкетна комисия за проверка и 
оценка на състоянието на енергетиката 
в Република България към 31 януари
2015 г.  58

За  избиране на Комисия  за произвежда-
не на  тайно  гласуване при избора на
омбудсман  58

За  произвеждане  на  национален  рефе-
рендум  58

За  освобождаване на под управител – ръ-
ководител на управление „Банково“ на
Българската народна банка  59

За  избиране на подуправи тел – ръководи-
тел на управление „Бан ков надзор“ на
Българската народна банка  59

За  избиране  на  подуправи тел – ръково-
дител на управление „Еми сионно“ на
Българската народна банка  59

За  избиране  на  подуправи тел – ръково-
дител  на  управление  „Бан ково“  на
Българската народна банка  59

За  изменение  на  Решение  на Народното 
събрание от 28 май 2015 г. за създаване 
на Временна комисия за обсъждане на 
Законопроект за изменение и допълне-
ние  на  Конституцията  на  Република
България  59

За  изменение на Правила за процедурата 
по обсъждане и приемане на Законо-
проекта за изменение и допълнение на 
Конституцията на Репуб лика България, 
приети с Решение на Народното събра-
ние от 10 юни 2015 г.  59

За  избиране на омбудсман  59
Във връзка с разискванията по питането на 

народните представители Михаил Ми-
ков и Корнелия Нинова до заместник 
министър-председателя по демографска-
та и социалната политика и министър 
на труда и социалните грижи Ивайло
Калфин  59

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати, представяне и публично опо-
вестяване на документите, изслушване 
на кандидатите и за избор на съдия в 
Конституционния  съд  на  Република 
България  от  квотата  на  Народното
събрание  71

За  пленарните  заседания  на  Народното 
събрание през септември и октомври
2015 г.  72

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията и реда за предлагане на кан-
дидати, представяне и публично оповес-
тяване на документите, изслушване на 
кандидатите и за избор на инспектори 
в Инспектората  към Висшия  съдебен
съвет  73

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията и реда за предлагане на кан-
дидати за председател и четирима чле-
нове на Фискалния съвет, представяне и 
публично оповестяване на документите 
и изслушването на кандидатите в Ко-
мисията по бюджет и финанси, както 
и процедурата за избор от Народното
събрание  74

За  изменение на Решението за приемане 
на Процедурни  правила  за  условията 
и  реда  за  предлагане  на  кандидати, 
представяне и публично оповестяване 
на  документите,  изслушване  на  кан-
дидатите  и  за  избор  на  инспектори 
в Инспектората  към Висшия  съдебен 
съвет, прието на 18 септември 2015 г.
от Народното събрание  78
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За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  79

За  избиране на съдия в Конституционния
съд на Република България  79

За  отпускане на държавни парични награди 
за  особени  заслуги  към  българската
държава и нацията  80

За  създаване  на  Временна  комисия  по 
исканията  на  главния  прокурор  на 
Република България за даване на раз-
решения за възбуждане на наказателни 
преследвания  срещу  Волен  Николов 
Сидеров и Десислав Славов Чуколов, 
народни представители в 43-то Народно
събрание  84

По  Отчета  за  дейността  на  Българската 
телеграфна агенция, включващ и финан-
сов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 
31 декември 2014 г.  86

По  Отчета  за  дейността  на  Съвета  за 
електронни медии за периода 1 януари
2014 г. – 30 юни 2014 г.  86

По  искането на главния прокурор на Ре-
публика България, вх. № 527-00-5 от 12 
октомври  2015 г.,  за  даване на разре-
шение  за  възбуждане  на  наказателно 
преследване  срещу  Волен  Николов 
Сидеров, народен представител в 43-то 
Народно събрание  86

По  искането на главния прокурор на Ре-
публика  България,  вх. № 527-00-6  от 
12 октомври 2015 г., за даване на раз-
решение за възбуждане на наказателно 
преследване  срещу  Десислав  Славов 
Чуколов, народен представител в 43-то
Народно събрание  86

За  изменение  на  Правилника  за  орга-
низацията и  дейността на Народното
събрание  86

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  86

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  87

По  искането  на  главния  прокурор  на 
Репуб лика България, вх. № 527-00-7 от 
26 октомври 2015 г., за даване на разре-
шение за задържане на Волен Николов 
Сидеров, народен представител в 43-то 
Народно събрание  88

По  искането  на  главния  прокурор  на 
Репуб лика  България,  вх.  № 527-00-8 
от  26  октомври  2015 г.,  за  даване  на 

разрешение за задържане на Десислав 
Славов Чуколов, народен представител
в 43-то Народно събрание  88

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  88

За  промени  в  състава  на  Комисията  по 
транспорт, информационни технологии 
и съобщения  89

За  промени  в  състава  на  Комисията  по
здравеопазването  89

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
политиките за българите в чужбина  90

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на
европейските фондове  90

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и туризъм  90

За  попълване състава на Комисията по въп -
росите на децата, младежта и спорта  90

За  попълване  състава  на  Комисията  за 
контрол  над  службите  за  сигурност, 
прилагането и използването на специал-
ните разузнавателни средства и достъпа 
до данните по Закона за електронните
съобщения  90

За  попълване състава и ръководството на 
Комисията  по  вътрешна  сигурност  и
обществен ред  90

За  попълване състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите  90

За  попълване  състава  на  Комисията  по
земеделието и храните  90

За  попълване състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  90

За  попълване  състава  на  Комисията  по
здравеопазването  90

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
труда,  социалната  и  демографската
политика  90

За  попълване състава и ръководството на 
Комисията  по  образованието  и  нау-
ката  90

За  попълване състава на Временната ко-
мисия за обсъждане на Законопроект 
за изменение и допълнение на Консти-
туцията на Република България  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
образованието и науката  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
околната среда и водите  93

За  избиране  на  член  и  председател  на
Фискалния съвет  93

За  избиране  на  член  на  Фискалния
съвет  93

За  избиране  на  член  на  Фискалния
съвет  93

За  избиране  на  член  на  Фискалния
съвет  93

За  избиране  на  член  на  Фискалния
съвет  93
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За  приемане на Програма за развитие на 
отбранителните способности на въоръ-
жените  сили  на  Република  България 
2020  и  за  определяне  числеността  на
въоръжените сили  93

За  създаване  на  Временна  комисия  по 
исканията  на  главния  прокурор  на 
Република България за даване на раз-
решения за възбуждане на наказателни 
преследвания  срещу  Волен  Николов 
Сидеров, народен представител в 43-то
Народно събрание  98

За  приемане на Национална здравна стра-
тегия 2020  101

По  искането на главния прокурор на Ре-
публика България, вх. № 527-00-9 от 30 
ноември 2015 г., за даване на разрешение 
за възбуждане на наказателно преслед-
ване  срещу  Волен  Николов  Сидеров, 
народен представител в 43-то Народно 
събрание  101

По  искането на главния прокурор на Репу-
блика България, вх. № 527-00-10 от 30 
ноември 2015 г., за даване на разрешение 
за възбуждане на наказателно преслед-
ване  срещу  Волен  Николов  Сидеров, 
народен представител в 43-то Народно 
събрание  101

За  персонални промени в Министерския
съвет на Република България  101

ДЕКЛАРАЦИИ

По  повод 70-годишнината от капитулаци-
ята на нацистка Германия във Втората 
световна  война  и  по  повод  Деня  на 
Европа  34

Във връзка с отправената покана към Черна
гора за членство в НАТО  102

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗИ

А. За насрочване избори за членове на Евро-
пейския парламент, за Народно събрание 
и за органи на местно самоуправление

На  нови  избори  за  общински  съветници 
и  кмет  на  община  Сърница,  област
Пазарджик, на 15 март 2015 г. (№ 3)  3

На  избори  за  общински  съветници  и 
за  кметове  на  25  октомври  2015 г.
(№ 162)  61

На  нов избор за кмет на кметство Самоки-
тка, община Кирково, област Кърджали, 
на 13 март 2016 г. (№ 245)  97

На  нов избор за кмет на кметство Козаре-
вец, община Стара Загора, област Стара
Загора, на 13 март 2016 г. (№ 246)  97

На  нов избор  за  кмет на  кметство Ново 
Железаре,  община  Хисаря,  област
Пловдив, на 13 март 2016 г. (№ 247)  97

На  нов избор за кмет на кметство Буковец, 
об щина Брусарци, област Монтана, на
13 март 2016 г. (№ 248)  97

На  нов избор за кмет на кметство Медни-
карово, община Гълъбово, област Стара 
Загора, на 13 март 2016 г. (№ 249)  97

На  нов  избор  за  кмет  на  кметство  Чер-
ничево,  община  Крумовград,  област
Кърджали, на 13 март 2016 г. (№ 250)  97

На  нов  избор  за  кмет  на  кметство  Кра-
пчене, община Монтана, област Мон-
тана, на 13 март 2016 г. (№ 251)  97

На  нов избор за кмет на кметство Бачково, 
община  Асеновград,  област Пловдив,
на 13 март 2016 г. (№ 252)  97

На  нов избор за кмет на кметство Септем-
врийци, община Димово, област Видин,
на 13 март 2016 г. (№ 253)  97

На  нов избор за кмет на кметство Хвостяне, 
община Гърмен, област Благоевград, на 
13 март 2016 г. (№ 254)  97

На  нов избор за кмет на кметство Маломир, 
община  „Тунджа“,  област  Ямбол,  на
13 март 2016 г. (№ 255)  97

На  нов избор за кмет на кметство Софро-
ниево,  община Мизия,  област  Враца, 
на 13 март 2016 г. (№ 256)  97

На  нов избор за кмет на кметство Станян-
ци, община Върбица, област Шумен, на
13 март 2016 г. (№ 257)  97

На  нов избор за кмет на кметство Гости-
лица, община Дряново, област Габро-
во, на 13 март 2016 г. (№ 258)  97

На  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
Крушево, община Гърмен, област Бла-
гоевград, на 13 март 2016 г. (№ 264)  100

На  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
Въг лен, община Аксаково, област Варна, 
на 13 март 2016 г. (№ 265)  100

Б. За назначаване и освобождаване от 
длъжност ръководители на диплома-
тически представителства и постоянни 
представители на Република Бълга-
рия при международни организации

За  назначаване на Христо Стефанов По-
лендаков на длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Ислямска репуб лика Иран
(№ 1)  5

За  назначаване на Васил Павлов Петков 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Казахстан (№ 4)  7

За  назначаване  на  Валери  Иванов  Йо-
тов – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Република  България  във 
Федеративна  република  Бразилия,  и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Републи-
ка  Суринам  със  седалище  Бразилия
(№ 28)  18

За  освобождаване на Бойко Василев Коцев 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Туркменистан със седалище в Москва 
(№ 67)  33
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За  назначаване  на  Мая  Крумова  Хри-
стова – извънреден  и  пълномощен 
посланик на Република България в Ре-
публика Азербайджан, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Туркменистан със седалище 
в Баку (№ 68)  33

За  назначаване  на  Валери  Иванов  Йо-
тов – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Република  България  във 
Федеративна  република  Бразилия,  и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Боливарска 
репуб лика  Венесуела  със  седалище  в
Бразилия (№ 116)  53

За  освобождаване на Красимира Цонева 
Бешкова  от  длъжността  пос тоянен 
представител  на  Република  България 
при  Съвета  на  Европа  със  седалище 
в  Страсбург,  Френската  република 
(№ 119)  56

За  освобождаване на Мирослав Николаев 
Комаров от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България  във  Федерална  република
Нигерия (№ 132)  58

За  назначаване на Веселин Благоев Делчев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България във Федерална 
република Нигерия (№ 133)  58

За  освобождаване на Красимир Николов 
Тулечки  от  длъжността  извънреден 
и  пълномощен  посланик  на  Репу-
блика  България  в  Република  Турция
(№ 134)  60

За  назначаване  на  Надежда  Николова 
Нейнски за извънреден и пълномощен 
посланик  на  Република  България  в
Република Турция (№ 135)  60

За  назначаване  на  Катя  Петрова  То-
дорова  за  постоянен  представител 
на  Република  България  при  Съвета 
на  Европа  със  седалище  в  Страс -
бург, Френската република (№ 164)  69

За  назначаване  на  Валери  Иванов  Йо-
тов – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Република  България  във 
Федеративна  република  Бразилия,  и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Колумбия  със  седалище  в  Бразилия
(№ 181)  81

За  освобождаване на Александър Борисов 
Олшевски  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Султанат  Оман  със
седалище в Кувейт (№ 230)  95

За  назначаване  на  Метин  Хюсеин  Ка-
зак – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Държавата 
Катар, и за извънреден и пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Султанат Оман  със  седалище  в Доха
(№ 231)  95

За  освобождаване  на  Веселин  Петров 
Вълканов  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Белгия (№ 266)  101

За  назначаване на Мая Николова Добрева 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Кралство
Белгия (№ 267)  101

В. За назначаване и освобождаване от 
длъжност други държавни служители, 
определени със закон

За  назначаване на Лозан Йорданов Панов 
за председател на Върховния касационен 
съд на Република България (№ 10)  10

За  освобождаване на генерал-майор Нейко 
Ненов Ненов от длъжността заместник-
началник  на  отбраната  и  от  военна 
служба,  считано  от  28  януари  2015 г.
(№ 16)  16

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Любчо Спасов Тодоров от длъжността 
заместник-командир  на  Сухопътните 
войски и назначаването му на длъжност-
та командващ на Съвместното команд-
ване на силите, считано от 30 юни 2015 г.
(№ 17)  16

За  освобождаване на контраадмирал Ге-
орги Цветанов Мотев  от  длъжността 
заместник-командващ  на  Съвместно-
то командване на силите и от военна 
служба, считано от 21 февруари 2015 г.
(№ 18)  16

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Златко  Тонев  Златев  от  длъжността 
командир  на  24-та  авиационна  база, 
назначаването  му  на  длъжността  за-
местник-командващ на  Съвместното 
командване  на  силите,  считано  от 
21 феврури 2015 г., и назначаването му 
за временно изпълняващ задълженията 
на  вакантната  длъжност  командващ 
на Съвместното командване на силите 
за времето от 21 февруари до 29 юни
2015 г. включително (№ 19)  16

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Стефан Христов Петров от длъжността 
началник на щаба на Съвместното ко-
мандване на силите и от военна служба, 
считано от 4 март 2015 г. (№ 20)  16

За  назначаване на полков ник Петьо Хри-
стов Мирчев на длъжността командир 
на 24-та авиационна база, считано от 
21 февруари 2015 г. (№ 21)  16

За  назначаване на капитан I ранг Дими-
тър Василев Йорданов на длъжността 
началник  на  щаба  на  Съвместното 
командване  на  силите,  считано  от 
4 март 2015 г. (№ 22)  16

За  освобождаване на Светлозар Стоянов 
Лазаров от длъжността главен секре-
тар на Министерст вото на вътрешните
работи (№ 36)  20

За  назначаване на Георги Димов Костов 
за главен секретар  на Министерството 
на вътрешните работи (№ 37)  20
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За  освобождаване на Владимир Богданов 
Писанчев  от  длъжността  председател 
на  Държавна  агенция  „Национална
сигурност“ (№ 38)  20

За  назначаване  на  Димитър  Здравков 
Георгиев  за  председател  на  Държав-
на  агенция  „Национална  сигурност“
(№ 39)  22

За  освобождаване на контраадмирал Ди-
митър  Минев  Денев  от  длъжността 
командир на Военноморските сили и
от военна служба (№ 46)  24

За  назначаване на комодор Димитър Анге-
лов Ангелов – заместник-командир на 
Военноморските си ли, за временно из-
пълняващ задълженията на вакантната 
длъжност командир на Военноморските 
сили (№ 47)  24

За  освобождаване на контраадмирал Мит-
ко Александров Петев от длъжността 
началник  на  Военната  академия  „Г. 
С.  Раковски“  и  назначаването  му  на 
длъжността командир на Военномор-
ските сили, считано от 30 юни 2015 г.
(№ 72)  33

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Тодор Цонев Дочев от длъжността начал-
ник на Националния военен университет 
„Васил  Левски“  и  назначаването  му 
на длъжността началник на Военната 
академия „Г. С. Раковски“, считано от 
30 юни 2015 г. (№ 73)  33

За  назначаване на полков ник Пламен Ни-
колов Богданов на длъжността началник 
на  Националния  вое нен  университет 
„Васил  Левски“,  считано  от  30  юни 
2015 г. (№ 74)  33

За  назначаване на Бетина Славчева Жотева 
за член на Съвета за електронни медии
(№ 85)  35

За  освобождаване  на  комодор  Димитър 
Ангелов  Ангелов  от  длъжността  за-
местник-командир на Военноморските 
сили (№ 120)  56

За  освобождаване на генерал-майор Петър 
Петков Петров от длъжността „главен 
инспектор  на Министерството  на  от-
браната“ и от военна служба (№ 149)  62

За  освобождаване  на  генерал-лейтенант 
Галимир Стоянов Пехливанов от длъж-
ността „военен представител на начал-
ника на отбраната във Военния комитет 
на НАТО и  във Военния  комитет  на 
Европейския съюз“ и от военна служба
(№ 172)  77

За  назначаване на Мариана Тодорова Ка-
рагьозова-Финкова за съдия в Консти-
туционния съд на Република България 
(№ 178)  78

За  назначаване на Филип Димитров Ди-
митров  за  съдия  в  Конституционния
съд на Република България (№ 179)  78

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Димитър Атанасов Шивиков от длъж-

ността „командир на 61-ва механизирана
бригада“ и от военна служба (№ 183)  81

За  освобождаване на контраадмирал Ге-
орги Христов Фиданов от длъжността 
„съветник на върховния главнокоманд-
ващ на Въоръжените сили по военната 
сигурност“  и  назначаването  му  на 
длъжността  „военен  представител  на 
началника на отбраната във Военния 
комитет на НАТО и във Военния ко-
митет на Европейския съюз“ (№ 185)  81

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Пламен Асенов Атанасов от длъжността 
началник на щаба на Сухопътните вой-
ски и назначаването му на длъжност-
та  заместник-началник  на  отбраната
(№ 209)  88

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Михаил Димитров Попов от длъжността 
командир на 68-а бригада „Специални 
сили“ и назначаването му на длъжността 
заместник-командир  на  Сухопътните 
войски (№ 210)  88

За  назначаване на капитан І ранг Коста 
Генов Андреев на длъжността замест-
ник-командир на Военноморските сили 
(№ 211)  88

За  назначаване на полков ник Груди Иванов 
Ангелов  на  длъжността  командир  на
61-ва механизирана бригада (№ 212)  88

За  назначаване на полков ник Явор Анто-
нов Матеев на  длъжността  командир 
на  68-а  бригада  „Специални  сили“
(№ 213)  88

За  освобождаване на  генерал-майор Ма-
рин Панайотов Начев  от  длъжността 
национален  военен  представител  в 
Националното воен но представителство 
в Съюзното командване по операциите 
на НАТО в Монс, Белгия (№ 214)  88

За  освобождаване  на  комодор  Кирил 
Йорданов  Михайлов  от  длъжността 
директор на дирекция „Операции и под-
готовка“ в Щаба на отбраната и назна-
чаването му на длъжността национален 
военен представител в Националното 
военно  представителство  в Съюзното 
командване по операциите на НАТО в 
Монс, Белгия (№ 215 )  88

За  освобождаване на бригаден генерал Ва-
лентин Игнатов Кръстев от длъжността 
директор на дирекция „Логистика“ на
Министерството на отбраната (№ 241)  97

За  определяне на Екатерина Спасова Ге-
чева-Захариева и ген.-лейт. (о.з.) Атанас 
Николов Самандов за представители на 
президента  на  републиката  в  Съвета 
за сигурност към Министерския съвет 
(№ 244)  97

За  назначаване  на  Драгомир  Здравков 
Димит ров за предсе дател на Държавна
агенция „Разузнаване“ (№ 263)  100

Г. За награждаване с ордени и медали
На  г-н Ахмед Буташ – извънреден и пъл-

номощен  посланик  на  Алжирската 
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демократична и народна република в 
Република България, с орден „Мадарски 
конник“ първа степен (№ 2)  3

На  доц. д-р Атанас Димитров Щерев с орден 
„Стара планина“ първа степен (№ 5)  7

На  проф. Николай Кирилов Петров с орден 
„Стара планина“ първа степен (№ 7)  9

На  проф.  д-р  Герд-Винанд  Имайер – по-
четен ге нерален консул на Република 
България  в  германските  федерални 
провинции  Хамбург,  Шлезвиг-Хол-
щайн,  Дол на  Саксония  и  Бремен,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 12)  12

На  контраадмирал Георги Цветанов Мотев 
с орден „За военна заслуга“ първа степен 
(№ 34)  20

На  Христина Борисова Ангелакова с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 35)  20

На  проф. д-р Виолета Димитрова Марино-
ва с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 51)  28

На  проф.  Христо Христов  Баларев  с  ор-
ден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 52)  28

На  Иван  Стефанов  Иванов  с  медал  „За
заслуга“ (№ 63)  32

На  контраадмирал Димитър Минев Денев с 
орден „За военна заслуга“ първа степен 
(№ 69)  33

На  г-н Олег  Григориевич Димов  с  орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 75)  35

На  г-н  Давид  Вейзман  –  аташе  по  кул-
турните  въпроси  към посолството на 
Френската  република  в  Република 
България,  с  орден  „Св.  св.  Кирил  и
Методий“ първа степен (№ 76)  35

На  проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов 
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 79)  35

На  инж. Кирил Николов Зайков  с медал
„За заслуга“ (№ 80)  35

На  инж. Валентин Иванов Тодоров с медал
„За заслуга“ (№ 81)   35

На  инж. Димитър Нинов Тодоров с медал
„За заслуга“ (№ 82)  35

На  проф. инж. Божидар Асенов Божинов
с медал „За заслуга“ (№ 83)  35

На  Николай Георгиев Дойнов с орден „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  първа  степен
(№ 86)  38

На  Иван  Иванов  Цонев  с  орден  „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  втора  степен
(№ 87)  38

На  Александър Димитров Балкански с ор-
ден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
(№ 88)  38

На  проф. Георги Тодоров Чапкънов с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 89)  38

На  проф. Неделчо Николов Милев с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 90)  38

На  Али Осман Орманлъ с орден „За граж-
данска заслуга“ първа степен (№ 97)  42

На  Мустафа Ибрахим Юмер  с  орден  „За 
гражданска  заслуга“  първа  степен
(№ 98)  42

На  Юсуф Юсеинов  Бабечки  с  орден  „За 
гражданска  заслуга“  първа  степен
(№ 99)  42

На  професор д-р Антонио Анибал Каваку 
Силва – президент  на  Португалската 
република, с орден „Стара планина“ с 
лента (№ 107)  45

На  Иван Димитров Христов с орден „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  втора  степен
(№ 111)  52

На  Никола Димитров Дагоров с орден „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  първа  степен 
(№ 121)  56

На  Вио лета Янакиева Бахчеванова с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие 
(№ 122)  56

На  Ради Василев Радев с орден „Св. св. Ки-
рил и Методий“ първа степен (№ 123)  56

На  г-жа Хелена Пилсас Алин – извънреден 
и пъл номощен посланик на Кралство 
Швеция в Република България,  с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 127)  58

На  г-жа Марси Рийс – извънреден и пълно-
мощен посланик на Съединените аме-
рикански щати в Република България, 
с орден „Стара планина“ първа степен 
(№ 130)  58

На  г-н Шаул  Камиса  Раз – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Държавата 
Израел в Република България, с орден 
„Стара планина“ втора степен (№ 131)  58

На  проф. д-р Огнян Иванов Колев, д.м.н., 
с  орден  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“
огърлие (№ 136)  60

На  д-р  Анастасия  Георгиева  Димитрова-
Мозер с орден „Стара планина“ първа 
степен (№ 145)  60

На  проф.  д-р  Илия  Цветанов  Ватев  с 
орден  „Ста ра  планина“  първа  степен
(№ 165)  69

На  проф. д-р Петър Любенов Симеонов с 
орден  „Стара  планина“  първа  степен
(№ 166)  71

На  г-н  Уорън  Милър – член  на  Комиси-
ята за съхраняване на американското 
културно  наследство  зад  граница,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 171)  76

На  акад.  Дочи  Русева  Ексерова  с  орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 173)  77

На  кардинал  Лорис  Франческо  Капови-
ла – секретар  на  папа Йоан  ХХІІІ,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 176)  79
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Посмъртно на Григор Владимиров Кумит-
ски с орден „За храброст“ първа степен
(№ 182)   81

На  г-н Ле Дък Лиу – извънреден и пълно-
мощен посланик на Социалистическа 
република Виетнам в Република Бъл-
гария, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 199)  82

На  г-н Фейсал Ал-Адуани – извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Държавата 
Кувейт  в  Република  България,  с  ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 204)  83

На  Не гово Светейшество Неофит – Патри-
арх Български и митрополит Софийски, 
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 205)  86

На  акад. Дамян Николов Дамянов с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 206)  86

На  доц. Лиляна Лозанова Въл чева с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 207)  86

На  проф. Христо Иванов Белоев с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 208)  86

На  Архиепископа на Константинопол – Но-
вия Рим, и Патриарх Вселенски Него-
во  Всесветейшество  Вартоломей  I  с 
орден  „Стара  планина“  първа  степен 
(№ 216)  88

На  г-н Александру Пригорски – извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
Молдова в Република България, с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 219)  89

На  г-н Мохаммад Джамшед Ифтихар – из-
вънреден и пълномощен посланик на 
Ислямска  република  Пакистан  в  Ре-
публика България, с орден „Мадарски 
конник“ втора степен (№ 226)  91

На  г-н Андрей Киска – президент на Сло-
вашката  република,  с  орден  „Стара
планина“ с лента (№ 242)  97

На  г-н Прокопис Павлопулос – президент 
на Република Гърция, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 260)  98

На  г-н Жозе Нунеш Либерато – началник 
на Кабинета на президента на Порту-
галската република, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 268)  101

На  посланик  Луиза  Бащош  де  Алмей-
да – старши съветник на президента на 
Португалската република по междуна-
родните отношения, с орден „Мадарски
конник“ втора степен (№ 269)  101

Д. За удостояване офицери с висши военни 
звания

На  бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров 
с  висше  офицерско  звание  „генерал-
майор“ (№ 17)  16

На  бригаден генерал Златко Тонев Златев 
с  висше  офицерско  звание  „генерал-
майор“ (№ 19)  16

На  полков ник  Петьо  Христов  Мирчев  с 
висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“ (№ 21)  16

На  капитан I ранг Димитър Василев Йор-
данов с висше офицерско  звание „ко-
модор“ (№ 22)  16

На  генерал-майор Константин Веселинов 
Попов с висше офицерско звание „ге-
нерал-лейтенант“ (№ 70)  33

На  бригаден  генерал  Николай  Кирилов 
Петров с висше офицерско звание „ге-
нерал-майор“, считано от 3 юни 2015 г.
(№ 71)  33

На  бригаден  генерал  Тодор Цонев Дочев 
с  висше  офицерско  звание  „генерал-
майор“ (№ 73)  33

На  полковник Пламен Николов Богданов 
с  висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“ (№ 74)  33

На  Пламен  Асенов  Атанасов  с  висше 
офицерско  звание  „генерал-майор“
(№ 209)  88

На  капитан  І  ранг Коста  Генов Андреев 
с  висше  офицерско  звание  „комодор“
(№ 211)  88

На  полковник Груди Иванов Ангелов с висше 
офицерско  звание  „бригаден  генерал“ 
(№ 212)  88

На  полковник Явор Антонов Матеев с висше 
офицерско  звание  „бригаден  генерал“ 
(№ 213)  88

Е. За наименуване на обекти с национално 
значение и населени места

На  географски  обекти  в  Антарктика
(№ 55)  29

На  новосъздаденото  населено  място  на 
територията  на  община  Гоце Делчев, 
област  Благоевград – Попови  ливади
(№ 104)  43

На  новосъздаденото  населено  място  на 
територията на община Долна баня, Со-
фийска област – Свети Спас (№ 203)  86

На  географски  обекти  в  Антарктика
(№ 227)  93

Ж.  Други
За  определяне на 25 октомври 2015 г.  за 

дата  на  произвеждане  на  национален 
референдум с въпрос: „Подкрепяте ли 
да може да се гласува и дистанционно 
по електронен път при произвеждане на 
изборите и референдумите?“ (№ 163)  61

За  връщане за ново обсъждане в Народ-
ното събрание на Закона за военното 
разузнаване,  приет  от ХLIIІ Народно 
събрание на 1 октомври 2015 г., и мо-
тивите към указа (№ 197)  80

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 5 от 2014 г. (№ 1)  12
Номер 8 от 2014 г. (№ 2)  23
Номер 13 от 2014 г. (№ 3)  55
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Номер 3 от 2015 г. (№ 4)  55
Номер 4 от 2015 г. (№ 5)  78

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 1 от 2015 г. (№ 1)  23
Номер 2 от 2015 г. (№ 2)  42
Номер 7 от 2015 г. (№ 3)  74

За  обявяване за прекратени поради изтичане 
на определения срок мандатите на съдии 
от Конституционния съд (№ 4)  88 

За  обявяване за избран за председател на Кон-
ституционния съд на Република България 
Борис Владимиров Велчев (№ 6)  90

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

446  За изменение и допълнение на Наредбата 
за изискванията за етикетиране и пре-
доставяне на стандартна информация за 
продукти, свързани с енергопотребле-
нието, по отношение на консумацията 
на енергия и на други ресурси, приета с 
Пос тановление № 140 на Министерския 
съвет от 2011 г.   1

450  За одобряване на допълнителни разходи 
по  централния  бюджет  за  2014 г.  във 
връзка с плащане на корекция по внос-
ката на Република България в общия 
бюджет на Европейския съюз  1

451  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  закритото 
Министерство  на  инвестиционното
проектиране за 2014 г.  1

452  За одобряване на допълнителни сред-
ства  по  бюджета  на  Министерството
на здравеопазването за 2014 г.  1

453  За приемане на Наредба  за  допингов 
контрол при тренировъчна и състеза-
телна дейност  2

1  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  функциите,  задачите  и 
организацията на работа на Съвета по 
сигурността при Министерския съвет, 
приет с Постановление № 216 на Ми-
нистерския съвет от 1998 г.  5

2  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 120  на  Министерския 
съвет от 2012 г. за създаване на Меж-
дуведомствен  съвет  по  отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките
към Министерския съвет  5

3  За  допълнение  на  Правилника  за 
устройството и дейността на Военно-
медицинската  академия,  приет  с По-
становление  № 168  на  Министерския
съвет от 2009 г.  6

4  За одобряване на допълнителни транс-
фери чрез бюджета на Министерството 
на  труда  и  социалната  политика  за 

2015 г.  за  предоставяне  на  услугата
„Личен асистент“  6

5  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 85 на Министерския съвет 
от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз  6

6  За изменение и допълнение на Тарифа 
№ 4 за таксите, които се събират в сис-
темата на Министерството на вътреш-
ните работи по Закона за държавните 
такси, одобрена с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г.  6

7  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 110  на  Министерския 
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет  5

8  За изпълнението на държавния бюджет
 на Република България за 2015 г.  6

9  За  приемане  на  Методика  за  опре-
деляне  на  минималния  размер  на 
концесионното  плащане  за  морските 
плажове – обекти  на  концесия,  по 
реда  на  чл. 8,  ал. 2  и  3  от  Закона  за 
устройството на Черноморското край-
брежие и на Методика за определяне на 
минималния размер на наемната цена 
за морските плажове по реда на чл. 8, 
ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие   7

10  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  финансите,  приет  с  Постановле-
ние № 249 на Министерския съвет от
2009 г.   7

11  За изменение на Правилника за орга-
низацията и дейността на Междуведом-
ствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет, 
приет с Постановление № 58 на Минис-
терския съвет от 2010 г.   8

12  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
транспорта,  информационните  техно-
логии и съобщенията за 2015 г.  8

13  За приемане на Наредба за обезопасява-
нето и информационната обезпеченост 
на ски пистите в Репуб лика България и 
за определяне правилата за безопасност 
върху територията на ски пистите и ски 
зоните и за организацията на работата 
на ски патрулите  9

14  За изменение на Наредбата за заплатите 
на служителите в държавната админи-
страция, приета с Постановление № 129 
на Министерския съвет от 2012 г.  9

15  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 121 на Министерския съвет 
от 2012 г. за определяне на субсидията 
за издръжка на обучението в държав-
ните висши училища в зависимост от 
комплексна  оценка  за  качеството  на 
обучението и съответствието му с пот -
ребностите на пазара на труда  10

16  За изменение на Правилника за устрой-
ството  и  дейността  на  Националния 
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съвет за интеграция на хората с увреж-
дания и критериите за представителност 
на организациите на хора с увреждания 
и на организациите за хора с уврежда-
ния, приет с Пос тановление № 346 на
Министерския съвет от 2004 г.  10

17  За приемане на Наредба за условията и 
реда за изграждане на Система за бързо 
предупреждение за храни и фуражи в
Република България  10

18  За приемане на Национална програма 
за енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради, за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата и за 
определяне на органите, отговорни за
реализацията є  10

19  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за вписване в 
регистъра и за изискванията към дей-
ността на лицата, които осъществяват 
дейност  по  добиване,  преработване  и 
сделки с благородни метали и скъпо-
ценни камъни и изделия със и от тях по 
занятие, приета с Постановление № 181 
на Министерския съвет от 2004 г.   12

20  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  съществените изисквания 
и  оценяване  съответствието  на  съ-
оръженията  под  налягане,  приета  с 
Постановление № 204 на Министерския 
съвет от 2002 г.  12

21  За създаване на Национален съвет по 
миграция и интеграция  12

22  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
движението  по  пътищата,  приет  с 
Постановление № 36 на Министерския
съвет от 1996 г.   13

23  За приемане на Наредба за организация-
та на Единната система за туристическа
информация  13

24  За приемане на Национални правила 
относно  учредяване,  регистрация  и 
членство в Европейски групи за тери-
ториално сътрудничество  13

25  За изменение и допълнение на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване 
съответствието  на  пиротехническите 
изделия, приета с Постановление № 315 
на Министерския съвет от 2009 г.   13

26  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г.  13

27  За приемане на Наредба  за  допълни-
телните  мерки,  свързани  с  прилага-
нето  на  регламенти,  приети  съгласно 
чл. 15  от  Директива  2009/125/ЕО  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за определяне на изиск ванията 
за екодизайн към продуктите, свързани
с енергопотреблението  14

28  За  одобряване  на  допълнителни 
трансфери по  бюджета на Министер-
ството  на  регионалното  развитие  и 
благоустройството за 2015 г.  14

29  За  приемане  на  Наредба  за  реда  за 
предоставяне и изплащане на държавни 
парични  награди  на  лица  с  особени 
заслуги към държавата и нацията  14

30  За изменение на Постановление № 14 
на  Министерския  съвет  от  2011 г.  за 
определяне на първостепенния и вто-
ростепенните разпоредители с бюджет
в Министерството на културата  14

31  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 54 на Министерския съвет 
от 2010 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на от-
браната и за определяне на структури 
на пряко подчинение на министъра на
отбраната  14

32  За отменяне и изменение на нормативни
актове на Министерския съвет  14

33  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  съществените  изисквания  и 
оценяване съответствието на играчки-
те, приета с Постановление № 300 на
Министерския съвет от 2010 г.  14

34  За  утвърждаване  на  единни  разходни 
стандарти за финансиране на държавни-
те културни институти, осъществяващи 
дейности  в  областта  на  сценичните 
изкуства  16

35  За приемане на Наредба за условията 
и реда за предаване на радиоактивни 
отпадъци  на  Държавно  предприятие 
„Радиоактивни отпадъци“  16

36  За финансово подпомагане на дейността 
на  извънучилищните  педагогически 
учреждения в системата на народната
просвета  16

37  За определяне на реда и условията за 
изпълнение  на  Оперативна  програма 
за  храни  и/или  основно  материално 
подпомагане от Фонда  за  европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 
в България за периода 2014 – 2020 г.  16

38  За приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на правосъдието  16

39  За преобразуване на Техническия колеж 
в структурата на Югозападния универ-
ситет „Неофит Рилски“ – Благоевград, 
в Технически факултет  18

40  За приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г.  18

41  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Столична община 
за 2015 г.  18

42  За  изменение  на  Наредбата  за  реда 
за съобщаване, регистриране, потвър-
ждаване,  обжалване  и  отчитане  на 
професионалните  болести,  приета  с 
Постановление № 168 на Министерския 
съвет от 2008 г.  18
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43  За  изменение  на  Наредбата  за  уста-
новяване,  разследване,  регистриране 
и  отчитане  на  трудовите  злополуки, 
приета с Постановление № 263 на Ми-
нистерския съвет от 1999 г.  18

44  За изменение и допълнение на Наредба-
та за елементите на възнаграждението 
и  за доходите,  върху които  се правят 
осигурителни вноски, приета с Поста-
новление № 263 на Министерския съвет 
от 1999 г.  18

45  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  обществено  осигуряване  на 
самоосигуряващите  се  лица,  българ-
ските граждани на работа в чужбина 
и морските  лица,  приета  с Постано-
вление № 30 на Министерския  съвет 
от 2000 г.  18

46  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  19

47  За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на финансите, 
приет с Постановление № 249 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г.  19

48  За приемане на Тарифа за определяне 
на цените, които се заплащат за изпъл-
нението на мерките по Държавната про-
филактична програма и по програмите 
за надзор и ликвидиране на болести по
животните за 2015 г.  19

49  За одобряване на допълнителен транс-
фер по бюджета на държавното общест-
вено осигуряване за 2015 г.  18

50  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за пенсиите и осигурителния 
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.   19

51  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  изчисляване  и  изплащане  на 
паричните обезщетения и помощи от 
държавното  обществено  осигуряване, 
приета с Постановление № 364 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г.  19

52  За изменение на Наредбата за отпускане 
и изплащане на паричните обезщетения 
за безработица, приета с Постановле-
ние  № 32  на  Министерския  съвет  от
2002 г.  20

53  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г.  21

54  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2015 г.  21

55  За реда и условията за възлагането и 
изграждането на временно възпрепят-
стващо съоръжение по българо-турската 
граница  21

56  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  21

57  За приемане на методики за остойнос-
тяване и за заплащане на медицинската 
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона
за здравното осигуряване  21

Поправка  25

58  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  21

59  За приемане на наредби за държавните 
изисквания  за  придобиване на  висше 
образование  по  специалностите  „Ко-
рабоводене“,  „Електрообзавеждане  на 
кораба“, „Корабни машини и механи-
зми“  и  „Корабна  радиоелектроника“ 
на  образователно-квалификационните 
степени „бакалавър“ и „магистър“ след 
придобита образователно-квалификаци-
онна степен „бакалавър“  21

60  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските 
земи, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г.   21

61  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  средствата  за  измерване, 
които подлежат на метрологичен кон-
трол,  приета  с Постановление № 239 
на Министерския съвет от 2003 г.   22

62  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на финансите за 2015 г.  22

63  За изменение на Постановление № 237 
на Министерския съвет от 2013 г. за из-
менение на Наредбата за изискванията 
към  етикетирането,  маркировката  и 
външното оформление на тютюневите 
изделия и за определяне на стандарти за 
извършване на оценка на съответствието 
на съдържанието на вредни съставки в 
цигарите, приета с Постановление № 184 
на Министерския съвет от 2004 г.  22

64  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2015 г.  22

65  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Министерския  съвет 
за  2015 г.  за  изплащане  на  държавна 
парична  награда  за  особени  заслуги 
на лица, проявили лична доблест при 
изпълнение на обществен и граждански 
дълг  22

66  За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и организацията 
на  работа  на  Националния  съвет  по 
равнопоставеността  на  жените  и  мъ-
жете към Министерския съвет, приет с 
Постановление № 313 на Министерския 
съвет от 2004 г.  22

67  За приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на здравеопазването 
и на Устройствен правилник на Изпъл-
нителна агенция „Медицински одит“  23

68  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
възстановяване  на  част  от  разходите, 
извършени от лицата от педагогическия 
персонал  за  транспорт  от  местожи-
веенето им до местоработата в друго
населено място и обратно за 2015 г.  25
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69  За изменение на Устройствения правил-
ник на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“, приет 
с Постановление № 13 на Министерския 
съвет от 2004 г.  25

70  За изменение и допълнение на Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
многопрофилните транспортни болници 
към  Министерството  на  транспорта, 
приет с Постановление № 163 на Ми-
нистерския съвет от 2001 г.  25

71  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджетите  на Министерството на 
икономиката, Министерството на енер-
гетиката и Министерството на туризма 
за 2015 г.  25

72  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за отбелязване на 
70 години от края на Втората световна 
война през 2015 г.  25

73  За определяне на второстепенните раз-
поредители с бюджет към министъра 
на вътрешните работи  25

74  За създаване на Национален икономи-
чески съвет  25

75  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за прилагане 
на схема за предоставяне на плодове и 
зеленчуци в учебните заведения – схема 
„Училищен  плод“,  приета  с Постано-
вление  № 91  на  Министерския  съвет
от 2010 г.  26

76  За  определяне  на  второстепенните 
разпоредители  с  бюджет  в  Нацио -
налния статистически институт  26

77  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за от белязване на 
100 години от Първата световна война 
и участието на България в нея  26

78  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от Коми-
сията  за  регулиране  на  съобщенията 
по Закона за електронните съобщения, 
приета с Постановление № 374 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г.   27

79  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за придобиване на 
професионална квалификация и за реда 
за издаване на лицензии за специали-
зирано  обучение  и  на  удостоверения 
за  правоспособност  за  използване  на 
ядрената  енергия,  приета  с  Постано-
вление № 209 на Министерския съвет
от 2004 г.  27

80  За  изменение  и  допълнение  на  Уст-
ройствения  правилник  на  Агенцията 
по вписванията,  приет  с Постановле-
ние  № 89  на  Министерския  съвет  от
2007 г.  27

Поправка  30
81  За одобряване на допълнителни транс-

фери за 2015 г.  27
82  За одобряване на допълнителни разходи/

трансфери  от  резерва  по  чл. 1,  ал. 2, 
раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г. 
за  непредвидени    и/или  неотложни 
разходи за предотвратяване, овладява-
не и преодоляване на последиците от
бедствия  27

83  За изменение и допълнение на Наред-
бата за административното обслужва-
не, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.  27

84  За изменение на Правилника за устрой-
ството и дейността на Министерството 
на вътрешните работи, приет с Поста-
новление № 207 на Министерския съвет 
от 2014 г.  28

85  За допълнение на Постановление № 181 
на  Министерския  съвет  от  2009 г.  за 
определяне на стратегичес ките обекти 
и  дейности,  които  са  от  значение  за
националната сигурност  28

86  За изменение на Постановление № 245 
на  Министерския  съвет  от  2007 г.  за 
приемане на детайлни правила за до-
пустимост на разходите по Оперативна 
програма  „Регионално  развитие“,  съ-
финансирана от Европейския фонд за 
регионално  развитие,  за  финансовата 
рамка 2007 – 2013 г.  28

87  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2015 г. 
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество  28

88  За изменение на Тарифа № 4 за таксите, 
които се събират в системата на Ми-
нистерството на вътрешните работи по 
Закона за държавните такси, одобрена с 
Постановление № 53 на Министерския
съвет от 1998 г.   29

89  За  създаване  на  Междуведомствен 
координационен  център  за  противо-
действие на контрабандата и контрол 
на  движението  на  рискови  стоки  и
товари  29

90  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет   29

91  За изменение на Тарифата за приста-
нищните такси, събирани от Държавно 
предприятие  „Пристанищна  инфра-
структура“,  приета  с  Пос тановление 
№ 97  на  Министерския  съвет  от
2007 г.   30

92  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  II,  т. 4.1  от  Закона  за 
държавния бюджет на Репуб лика Бъл-
гария за 2015 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на после-
диците от бедствия  30

93  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 
2015 г., приета с Постановление № 40 
на Министерския съвет от 2015 г.  30
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94  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи по бюджета на Министерството
на външните работи за 2015 г.  30

95  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2015 г. по бюджета на Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благоу-
стройството за 2015 г. за финансиране 
на ремонтно-възстановителни дейности 
на участъци от автомагистрала „Тракия“ 
и автомагистрала „Хемус“  30

96  За  приемане  на  Тарифа  за  таксите, 
които  се  събират  от Изпълнителната 
агенция по сортоизпитване, апробация 
и  семеконтрол  по  Закона  за  закрила 
на новите сортове растения и породи 
животни  и  по  Закона  за  посевния  и 
посадъчния материал  30

97  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  образованието  и  науката,  приет  с 
Постановление № 11 на Министерския 
съвет от 2010 г.  30

98  За условията и реда за определяне на 
управляващи и сертифициращи органи 
по програмите, финансирани от Евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове, програмите на Европейския 
съюз за териториално сътрудничество 
и от Фонда за европейско подпомага-
не на най-нуждаещите се лица, и на 
отговорен орган по Фонд „Убежище, 
миграция  и  интеграция“  и  по  Фонд 
„Вътрешна сигурност“  30

99  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на  Държа вен 
фонд  „Земеделие“,  приет  с  Поста-
новление № 151 на Министерския съвет 
от 2012 г.  30

100  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Агенция „Мит-
ници“,  приет  с  Постановление  № 57
на Министерския съвет от 2014 г.  31

101  За изменение на Постановление № 343 
на Министерския  съвет  от  2011 г.  за 
определяне размера на частта от про-
дажната цена на дървесината и недър-
весните горски продукти по чл. 179, 
ал. 1 от Закона за горите  31

102  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  32

103  За изменение и допълнение на Мето-
дологията за определяне на финансови 
корекции  във  връзка  с  нарушения, 
установени при  възлагането и изпъл-
нението на обществени поръчки и на 
договори  по  проекти,  съфинансирани 
от Структурните фондове, Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, Европей-
ския земеделски фонд за развитие на 
селските  райони,  Европейския  фонд 
за  рибарство и фондовете  от Общата 
програма „Солидарност и управление 
на  миграционните  потоци“,  приета  с 
Постановление № 134 на Министерския
съвет от 2010 г.  32

104  За утвърждаване на таксите за кандидат-
стване и за обучение в държавните вис-
 ши училища за учебната 2015/2016 г.  33

105  За приемане на Устройствен правилник 
на Българската агенция за инвестиции 
и на Устройствен правилник на Изпъл-
нителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия към 
министъра на икономиката  32

106  За приемане на Устройствен правилник 
на  Изпълнителна  агенция  „Морска
администрация“   33

107  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  33

108  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2015 г.  33

109  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  33

110  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на  Центъра 
за  превенция  и  противодействие  на 
корупцията и организираната престъп-
ност към Министерския съвет, приет с 
Постановление № 280 на Министерския 
съвет от 2010 г.  33

111  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националната служба
за охрана за 2015 г.  33

112  За закриване на Колежа по икономика 
и управление в структурата на Стопан-
ска  академия  „Димитър А. Ценов“ – 
Свищов  34

113  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  34

114  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 18 на Министерския съвет 
от 2015 г. за приемане на Национална 
програма  за  енергийна  ефективност 
на многофамилните жилищни сгради, 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по 
програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є  35

115  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за съставяне 
на  Списък  на  медицинските  изделия 
по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойност-
та, до която те се заплащат, приета с 
Постановление № 364 на Министерския 
съвет от 2011 г.  35

116  За създаване на Съвет за интелигентен 
растеж  36
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117  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  36

118  За откриване на институти в структу-
рата на Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“  36

119  За изменение и допълнение на Наред-
бата за дългосрочните командировки в 
чужбина, приета с Постанов ление № 252 
на Министерския съвет от 2000 г.  36

120  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г.  36

121  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на областните админист рации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г.  36

122  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник  на  Агенцията  за  устойчиво 
енергийно развитие, приет с Постано-
вление № 217 на Министерския съвет
от 2012 г.   37

123  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  37

124  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 214 на Министерския съвет 
от 2010 г. за създаване на процедура за 
провеждане на избор на кандидат  за 
съдия и за генерален адвокат в Съда 
на  Европейския  съюз,  и  за  съдия  в
Общия съд  37

125  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на Министерския 
съвет  и  на  неговата  администрация, 
приет с Постановление № 229 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г.   37

126  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.  39

127  За изменение и допълнение на Наред-
бата за изискванията към пчелния мед, 
предназначен за консумация от човека, 
приета с Постановление № 196 на Ми-
нистерския съвет от 2002 г.  39

128  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  40

129	За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  40

130  За определяне на нов размер на соци-
алната пенсия за старост  40

131  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  40

132  За  уреждане  на  отношенията  във 
връзка  с  преобразуването  на  струк-
турите по § 94, ал. 1 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона 
за  Министерството  на  вът решните
работи  41

133  За изменение на Постановление № 59 
на  Министерския  съвет  от  2011 г. 
за  условията  и  реда  за  отпускане  на 
безлихвени  заеми  на  общините  от 
централния  бюджет  за  финансиране 
на разходи за окончателни плащания 

по одобрени проекти по Програмата 
за  развитие  на  селските  райони  за 
периода  2007 – 2013 г.  и  за  тяхното 
възстановяване  40

134  За одобряване на допълнителен транс-
фер по бюджета на Столичната община 
за 2015 г.  41

135  За одобряване на допълнителни транс-
фери за закупуване на учебници и учеб-
ни помагала за децата и учениците в 
общинските детски градини и училища 
за 2015 г.  41

136  За създаване на Национален съвет по 
антикорупционни политики  41

137  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2015 г.  41

138  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 215 на Министерския съвет 
от 2012 г. за създаване на Национален 
съвет по превенция на престъпността  41

139  За определяне нови размери на мини-
малната работна заплата за страната  42

140  За одобряване на допълнителни разходи 
за финансирането на проекти, свързани 
с изпълнението на неотложни мерки 
за 2015 г. за присъединяването на Ре-
публика  България  към  Шенгенското
пространство  42

141  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
и възстановяване на приходи от бюджета
на Министерския съвет за 2015 г.  43

142  За одобряване на допълнителни плаща-
ния по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2015 г. във връзка 
с предоставяне на средства от Револви-
ращия инвестиционен фонд по проект 
„Реформа  в  здравния  сектор – заем
БУЛ 4565“  43

143  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  43

144  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
осигуряване на целодневна организация 
на учебния ден в средищните училища 
за 2015 г.  43

145  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  43

146  За  създаване  на  Централен  орган 
за  възлагане  на  обществени  поръч-
ки в сектор „Здравеопазване“  44

147  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.  44

148  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителната 
агенция  по  лекарствата,  приет  с По-
становление № 169  на Министерския
съвет от 2009 г.  44
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149  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  таксите  за  използване  на 
летищата  за  обществено  ползване  и 
за  аеронавигационно  обслужване  в 
Република България, приета с Поста-
новление № 280 на Министерския съвет
от 1998 г.  45

150  За изменение на Наредбата за придо-
биване и отнемане от сдруженията за 
напояване правото на ползване върху 
обектите от хидромелиоративната ин-
фраструктура и обслужващата техника
на територията на сдружението  45

151  За създаване на Съвет „Партньорство 
за здраве“  46

152  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за финансиране на разходи 
за  данък  върху  добавената  стойност 
по  одобрени  за  подпомагане  проекти 
на общини по Програмата за развитие 
на селските райони през 2007 – 2013 г. 
и  по  Оперативната  програма  за  раз-
витие  на  сектор  „Рибарство“  през 
2007 – 2013 г.   47

153  За изменение на Постановление № 256 
на  Министерския  съвет  от  2009 г.  за 
приемане на Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването  47

154  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  47

155  За  определяне  на  второстепенните 
разпоредители по бюджета на Минис-
терството на правосъдието  48

156  За изменение на Постановление № 440 
на  Министерския  съвет  от  2014 г.  за
преобразуване на национални музеи  5 0

157  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  50

158  За  създаване  на  Център  за  насърча-
ване  на  сътрудничеството  в  областта 
на селското стопанство между Китай 
и  страните  от  Централна  и  Източна
Европа  50

159  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 118 на Министерския съвет от 
2014 г. за условията и реда за определяне 
на изпълнител от страна на бенефици-
енти на безвъзмездна финансова помощ 
от  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, Финансо-
вия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм  50

160  За изменение на Постановление № 136 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
създаване  на  Национален  съвет  по
антикорупционни политики  50

161  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 21 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Национален
съвет по миграция и интеграция  50

162  За приемане на Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответстви-
ето на пиротехническите изделия  50

163  За приемане на Наредба за условията 
и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи 
от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните 
актове за определени категории път-
ници,  за  субсидиране на обществени 
пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински 
и други райони и за издаване на пре-
возни  документи  за  извършване  на
превозите  51

164  За допълнение на Наредбата за служеб-
ните командировки и специализации в 
чужбина, приета с Постановление № 115 
на Министерския съвет от 2004 г.   51

165  За изменение на Постановление № 215 
на  Министерския  съвет  от  2012 г.  за 
създаване  на  Национален  съвет  по
превенция на престъпността  51

166  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища  52

167  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2015 г.  52

168  За създаване на Координационен съвет 
за подготовка на Република България
за членство в еврозоната  52

169  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г.   52

Поправка  53
170  За  създаване  на  Съвет  по  енергийна

сигурност  52
171  За одобряване на вътрешнокомпенси-

рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2015 г.  52

172  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  52

173  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Ми нистерството на
здравеопазването за 2015 г.  53

174  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през
2015 г.  53

175  За определяне размера на еднократната 
целева помощ за ученици, записани в 
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първи клас на държавно или общинско 
училище, за покриване на част от раз-
ходите в началото на учебната 2015 – 
2016 г.  53

176  За закриване на Дома за медико-соци-
ални грижи за деца – Вет рен, община 
Септември, и на Дома за медико-соци-
ални грижи за деца – Разград  53

177  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Минис терството на
земеделието и храните за 2015 г.  53

178  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за физи-
ческото възпитание и спорта, приет с 
Постановление № 151 на Министерския 
съвет от 2003 г.   54

179  За  изменение  и  допълнение  на  Пос-
тановление  № 434  на  Министерския 
съвет от 2014 г. за определяне на орга-
ните и реда за управление и контрол 
на средствата от Фонд „Солидарност“
на Европейския съюз  55

180  За изменение и допълнение на Наред-
бата за дългосрочните командировки в 
чужбина, приета с Постановление № 252 
на Министерския съвет от 2000 г.   56

181  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г.  56

182  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на туризма за 2015 г.  56

183  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  младежта  и  спорта  за  2015 г.  за 
изплащане на минимални диференци-
рани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт  56

184  За  заплатите  на  военнослужещите  и 
на  цивилните  служители  по  Закона 
за  отбраната  и  въоръжените  сили  на 
Репуб  лика България  56

185  За одобряване на промени по бюдже-
та  на  Министерството  на  финансите 
за 2015 г. във връзка с учредяване на
търговско дружество  56

186  За изменение на Постановление № 104 
на Министерския съвет от 2015 г. за ут-
върждаване на таксите за кандидатства-
не и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2015 – 2016 г.  56

187  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  57

188  За приемане на Наредба за паричните 
обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване  57

189  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 79  на  Министерския 
съвет  от  2014 г.  за  създаване  на  ко-
митети за наблюдение на Споразуме-
нието  за  партньорство  на  Република 
България  и  на  програмите,  съфинан-

сирани  от  Европейските  структурни 
и  инвестиционни  фондове,  за  про-
грамен период 2014 – 2020 г.  57

190  За  приемане  на  детайлни  правила  за 
допустимост  на  разходите  по  Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ и 
Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 
от 2014 г. до 2020 г.  57

191  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  57

192  За  утвърждаване  на  единни  разходни 
стандарти за финансиране през 2015 г. 
на  държавните  културни  институти, 
осъществяващи  дейности  в  областта
на сценичните изкуства  58

193  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи по бюджета на Министерството 
на  отбраната  за  2015 г.,  свързани  с 
финансово осигуряване на приноса на 
Република България за поддържането на
Афганистанските сили за сигурност  58

194  За приемане на Списък на продуктите, 
свързани с отбраната, и на Списък на 
изделията  и  технологиите  с  двойна 
употреба, които подлежат на контрол
при внос  60

195  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 90 на Министерския съвет 
от 2000 г. за условията и реда за пре-
доставяне на стипендии на студентите, 
докторантите  и  специализантите  от 
държавните висши училища и научни
организации  58

196  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейностите  по  Национална  програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“, 
одобрена с Решение № 299 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за одоб ряване 
на национални програми  за развитие
на средното образование  58

197  За приемане на Правилник за функци-
ите, задачите и устройството на Нацио-
налния център по наркомании  58

198  За създаване на Национален контрате-
рористичен център  58

199  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.  60

200  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
културата за 2015 г.  60

201  За изменение на Постановление № 256 
на Министерския  съвет от  2009 г.  за 
приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на здравеопазването  60

202  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за отпечатване и 
контрол върху ценни книжа, приета с 
Постановление № 289 на Министерския 
съвет от 1994 г.  60

203  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  60
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204  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2015 г.  62

205  За одобряване на разходи относно оси-
гуряване на комуникационна свърза-
ност посредством Единната електронна 
съобщителна мрежа  за  свързване  на 
административните  съдилища  в  гра-
довете  Бургас,  Благоевград,  Варна, 
Велико Търново, Видин, Враца, Габро-
во,  Добрич,  Кърджали,  Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
Плевен, Пловдив,  Разград,  Русе,  Си-
листра, Смолян, Сливен, София, Стара 
Загора, Търговище, Хас ково, Шумен и
Ямбол  62

206  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  62

207  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 107 на Министерския съвет 
от 2014 г. за определяне на реда за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, съфинансирани 
от  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд на Европейския съюз 
и Европейския фонд за морско дело и
рибарство за периода 2014 – 2020 г.  62

208  За  закриване  на  домове  за  медико-
социални грижи за деца  63

209  За назначаване на допълнителен персо-
нал за нуждите и в срока на прилагане 
на Програма за развитие на селските 
райони  за  периода  2014 – 2020 г.  със 
средства от мярка „Техническа помощ“ 
и на персонал на местните инициатив-
ни  групи,  изпълняващи  стратегии  за 
водено от общностите местно развитие, 
финансирани със средства от мярка 19 
„Водено от общностите местно разви-
тие“ на програмата  63

210  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  II,  т. 4.1  от  Закона  за 
държавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2015 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на после-
диците от бедствия  63

211  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
социално подпомагане, приет с Поста-
новление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г.  63

212  За изменение и допълнение на Наред-
бата за работното време, почивките и 
отпуските, приета с Постановление № 72
на Министерския съвет от 1986 г.  63

213  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  63

214  За изменение и допълнение на норматив-
ни актове на Министерския съвет  64

215  За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на отбраната, 
приет с Постановление № 5 на Минис-
терския съвет от 2014 г.  64

216  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Комисията за енергийно
и водно регулиране за 2015 г.  64

217  За приемане на Наредба за изискванията 
към местата за настаняване и заведе-
нията  за  хранене  и  развлечения  и  за 
реда за определяне на категория, отказ, 
понижаване, спиране на действието и
прекратяване на категорията  65

218  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  66

219  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 322 на Министерския съвет 
от 2008 г. за определяне на условията, 
реда  и  механизма  за  функциониране 
на Информационната система за упра-
вление и наблюдение на средствата от 
Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз в Република
България  66

220  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на земеделието и храните за 2015 г. за 
изплащане на минимални диференци-
рани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт  66

221  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата  за  2015 г.  за  изплащане  на 
минимални  диференцирани  размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  66

222  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г.   66

223  За приемане на Наредба за условията 
и реда за разходване на средствата за 
финансиране на одобрени проекти на 
юридически  лица  с  нестопанска  цел, 
определени  за  осъществяване  на  об-
щественополезна дейност, за дейности 
за  социално  отговорно  поведение  по 
чл. 10а от Закона за хазарта  66

224  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане 
на стипендии и еднократно финансово 
подпомагане по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  66

225  За изменение и допълнение на Наредбата 
за батерии и акумулатори и за негодни 
за  употреба  батерии  и  акумулатори, 
приета с Постановление № 351 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г.  66
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226  За допълнение на Постановление № 187 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.   66

227  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  устройството и  дейността 
на  Министерството  на  вътрешните 
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г.  67

228  За изменение на Постановление № 11 
на  Министерския  съвет  от  1999 г.  за 
създаване в Министерството на отбра-
ната на национален орган по въпросите 
на  кодификацията  на  материалните
средства за отбрана на страната  67

229  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2015 г.  67

230  За приемане на план-сметка за разходите 
по подготовката и произвеждането на 
изборите за общински съветници и за 
кметове и на национален референдум 
с въпрос „Подкрепяте ли да може да се 
гласува и дистанционно по електронен 
път при произвеждане на изборите и ре-
ферендумите?“ на 25 октомври 2015 г.  67

231  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  68

232  За одобряване на допълнителни транс-
фери за 2015 г.  68

233  За приемане на Наредба за реда за избор 
на осигуряване, внасяне и разпределя-
не  на  задължителните  осигурителни 
вноски, вноските за Фонд „Гарантирани 
вземания на работниците и  служите-
лите“ и за обмен на информация  68

234  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.   68

235  За изменение и допълнение на Наредбата 
за продажба на жилища, ателиета и га-
ражи от жилищния фонд на Министер-
ството на отбраната, които се намират 
в населени места, в които няма струк-
тури на Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и на Българската 
армия, приета с Постановление № 193
на Министерския съвет от 2010 г.  68

236  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  68

237  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника за устройството, дейността и 
структурата на Медицинския институт 
на  Министерството  на  вътрешните 
работи, приет с Постановление № 210
на Министерския съвет от 2011 г.  68

238  За определяне на реда за ликвидация 
на имуществото на Гаранционния фонд, 

прекратен на основание на Закона за 
закриване на Националната служба по 
зърното  69

239  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините 
за  2015 г.  за  финансово  осигуряване 
на  дейности  по  Национална  про-
грама  „На  училище  без  отсъствия“, 
одобрена  с  Решение  № 299  на  Ми-
нистерския  съвет  от  2015 г.  за  одо-
бряване  на  национални  програми
за развитие на средното образование  70

240  За приемане на Тарифа, по която пар-
тиите,  коалициите  и  инициативните 
комитети  заплащат  предизборните 
предавания по Българската национална 
телевизия  и  Българското  национално 
радио и техните регионални центрове 
при  произвеждането  на  изборите  за 
общински  съветници  и  за  кметове  и 
в  рамките  на  информационно-разяс-
нителната  кампания  за  националния 
референдум с въпрос „Подкрепяте ли 
да може да се гласува и дистанционно 
по електронен път при произвеждане 
на  изборите  и  референдумите?“  на
25 октомври 2015 г.  69

241  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдени разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на
културата за 2015 г.  70

242  За изменение и допълнение на Правил-
ника за реда за упражняване правата 
на държавата в търговските дружества 
с държавно участие в капитала, приет с 
Постановление № 112 на Министерския
съвет от 2003 г.  70

243  За структурни промени в системата на
здравеопазването  70

244  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджетите  на Министерството на 
финансите  за  2015 г.  и  на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните
одитори за 2015 г.  70

245  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на финансите за 2015 г.  70

246  За изменение и допълнение на Наредбата 
за реда за класифициране на растенията 
и веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.  70

247  За приемане на Наредба за организа-
цията на дейността по използване на 
служители под прикритие в Министер-
ството на вътрешните работи  71

248  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
отбраната за 2015 г.  72

249  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  осигуряване  на 



БРОЙ  10 3     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 01 5   Г.   С ТР.   69   

дейности  по  Национална  програма 
„Училището – територия на учениците“, 
одобрена с Решение № 299 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за одобряване 
на национални програми  за развитие 
на средното образование  72

250  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри за 2015 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища през 2015 г., приета 
с Постановление № 40 на Министерския 
съвет от 2015 г.  72

251  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г.  72

252  За приемане на Единна процедура за 
осигуряване на средства за заплащане 
на данък върху добавената стойност и/
или митни сборове на бенефициенти по 
проекти,  финансирани  съгласно  Спо-
разумението между правителството на 
Република България и правителството 
на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна 
друга помощ  72

253  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  подпомагане  на 
дейността  на  извънучилищните  педа-
гогически учреждения в системата на
народната просвета  72

254  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г.  73

255  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Комисията за финансов 
надзор за 2015 г.  73

256  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности  по  националните  програми 
„Оптимизация на училищната мрежа“, 
„Модернизиране на системата на профе-
сионалното образование“, „На училище 
без  отсъствия“  и  „С  грижа  за  всеки 
ученик“,  одобрени  с  Решение  № 299 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване на национални програми за
развитие на средното образование  75

257  За приемане на Наредба за условията и 
реда за прилагане на схема за предос-
тавяне на мляко и млечни продукти в 
учебните заведения – схема „Училищно 
мляко“   75

258  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната аген-
ция  за бежанците при Министерския 
съвет, приет с Постановление № 59 на 
Министерския съвет от 2008 г.   75

259  За изменение на Постановление № 185 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2015 г. 
във връзка с учредяване на търговско
дружество  75

260  За  определяне  районите  на  действие 
на областните дирекции на Министер-
ството на вътрешните работи  76

261  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
културата за 2015 г.  76

262  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.  77

263  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 18 на Министерския съвет 
от  2003 г.  за  създаване  на  Съвет  за 
координация в борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз  77

264  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2015 г.  77

265  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
за персонал по области на политики/
бюджетни  програми  по  бюджета  на
Министерството на туризма за 2015 г.  77

266  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2015 г.  77

267  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за 
Българския  Червен  кръст,  за  предос-
тавяне  на  безвъзмездна  хуманитарна
помощ на Република Унгария  77

268  За  допълнение на Тарифа  за  таксите, 
които събират музеите, Националният 
институт за недвижимо културно наслед-
ство и Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ за извършване 
на услуги и за издаване на документи 
и  дубликати,  одобрена  с Постановле-
ние № 290 на Министерския съвет от 
2011 г.  78

269  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за финансиране на разходи 
за данък върху добавената стойност по 
одобрени  за  подпомагане  проекти  на 
общини по Програмата за развитие на 
селските райони през 2007 – 2013 г., по 
Оперативната програма за развитие на 
сектор „Рибарство“ през 2007 – 2013 г. и 
за преходна национална помощ в сектор 
„Животновъдство“  78

270  За изменение на списъка на държавите 
с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона 
за  експортното  застраховане,  приет  с 
Постановление № 124 на Министерския
съвет от 2007 г.  78

271  За одобряване на допълнителни плаща-
ния от централния бюджет по бюджета 
на  Министерството  на  транспорта, 
информационните  технологии  и  съ-
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общенията  за  2015 г.  за  приключва-
нето  на  инвестиционни  проекти  на 
Национална  компания  „Железопътна 
инфраструктура“  по Оперативна  про-
грама „Транспорт“ 2007 – 2013 г.  78

272  За определяне на второстепенните раз-
поредители с бюджет към Националния 
статистически институт и за одобряване 
на промени на утвърдените разходи за 
персонал по бюджета на Националния
статистически институт за 2015 г.  79

273  За изменение на Тарифа № 12 за так-
сите, които се събират в системата на 
Министерството на финансите по За-
кона за държавните такси, одобрена с 
Постановление № 55 на Министерския 
съвет от 1993 г.  80

274  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери по бюджета на Минис-
терството  на  отбраната  за  2015 г.  за 
изплащане на минимални диференци-
рани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт  80

275  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за внедряване на 
интелигентните  транспортни  системи 
в областта на автомобилния транспорт 
и за интерфейси с останалите видове 
транспорт, приета с Постановление № 14 
на Министерския съвет от 2013 г.  80

276  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца, приет с Постановле-
ние № 139 на Министерския съвет oт 
2002 г.  80

277  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за издаване, 
отказ  и  отнемане  на  разрешения  за 
работа на чужденци в Република Бъл-
гария, приета с Постановление № 77 на 
Министерския съвет от 2002 г.   80

278  За изменение и допълнение на Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания и критериите за 
представителност на организациите на 
хора с увреждания и на организациите 
за хора с увреждания, приет с Постано-
вление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г.  81

279  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2015 г. по бюджета на съдебната власт 
и по бюджета на Комисията за отнемане 
на незаконно придобито имущество  81

280  За определяне на условията и реда за 
предоставяне на ваучери за обучение на 
безработни и заети лица по Приоритетна 
ос 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  81

281  За  изменение  на  Правилника  за  ус-
тройството и дейността на Държавната 
комисия по стоковите борси и тържи-
щата  и  на  нейната  администрация, 
приет  с  Постановление  № 61  на  Ми-
нистерския съвет от 2000 г.  82

282  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 18 на Министерския съвет 
от 2015 г. за приемане на Национална 
програма  за  енергийна  ефективност 
на многофамилните жилищни сгради, 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по 
програмата и за определяне на органите, 
отговорни за реализацията є  82

283  За приемане на Наредба за осигуряване 
на  физическата  защита  на  ядрените 
съоръжения, ядрения материал и радио-
активните вещества  82

284  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 36 на Министерския съвет 
от 2001 г. за изграждане на комплексна 
автоматизирана система за управление 
при  извънредно  положение,  военно 
положение  или  положение  на  война
(КАС)  84

285  За откриване на Научноизследователски 
институт в структурата на Икономиче-
ския университет – Варна  84

286  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на икономиката за 2015 г.  84

287  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на отбраната за 2015 г.  84

288  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на  Изпъл-
нителната  агенция  по  околна  среда, 
приет с Постановление № 162 на Ми-
нистерския съвет от 2010 г.   84

289  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2015 г.  84

290  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 140 на Министерския съвет от 
2015 г. за одобряване на допълнителни 
разходи за финансирането на проекти, 
свързани с изпълнението на неотложни 
мерки за 2015 г. за присъединяването на 
Република България към Шенгенското
пространство   85

291  За приемане на Наредба за определяне 
на  реда  за  получаване  на  съдействие 
и  организиране  на  прикриването  на 
служители на Министерството на въ-
трешните работи в държавни органи, 
организации и юридически лица  85

292  За изменение на Наредбата за гранич-
ните контролно-пропускателни пункто-
ве, приета с Постанов ление № 104 на
Министерския съвет от 2002 г.   85

293  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2015 г.  86
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294  За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери за 2015 г.  86

295  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Държавната 
агенция за метрологичен и технически 
надзор, приет с Постанов ление № 47 на 
Министерския съвет от 2003 г.  86

296  За определяне размера на линията на 
бедност за страната за 2016 г.  86

297  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2015 г.  87

298  За  изменение  и  допълнение  на  Тари-
фата  за  таксите,  които  се  събират  от 
Българската агенция по безопасност на 
храните, приета с Постановление  № 375 
на Министерския съвет от 2011 г.  87

299  За преобразуване на Общинския кул-
турен институт „Музей за история на 
София“ в Регионален исторически му-
зей – София  88

300  За одобряване на допълнителен транс-
фер  за  2015 г.  за  изплащане  на  сти-
пендия по Програмата на мерките за 
закрила  на  деца  с  изявени  дарби  от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постанов ление № 40 
на Министерския съвет от 2015 г.  88

301  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.  88

302  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
насърчаване на инвестициите, приет с 
Постановление № 221 на Министерския 
съвет от 2007 г.  88

303  За приемане на Наредба за държавните 
изисквания  за  придобиване на  висше 
образование  на  образователно-ква-
лификационна  степен  „магистър“  по 
специалности от регулираната професия 
„Инженер в геодезията, картогра фията 
и кадастъра“ в професионално направ-
ление  „Архитектура,  строителство  и 
геодезия“  88

304  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2015 г.  88

305  За одобряване на допълнителни плаща-
ния по бюджета на Министерството на 
околната среда и водите за 2015 г.  89

306  За  извършване  на  промени  на  ут-
върдените  със  Закона  за  държавния 
бюджет  на  Република  България  за 
2015 г.  максимални  размери  на  анга-
жиментите  за  разходи,  които  могат
да бъдат поети през 2015 г.  89

307  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата  за  2015 г.  за  изплащане  на 
държавни парични награди за особени 
заслуги  към  българската  държава  и
нацията  89

308  За изменение на Правилника  за при-
лагане  на  Закона  за  ветераните  от 
войните, приет с Постановление № 168
на Министерския съвет от 1999 г.   89

309  За изменение и допълнение на Наред-
бата за отговорността и координацията 
на държавните органи, осъществяващи 
действия по прилагането на Регламент 
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февру-
ари 2003 г. за установяване на критерии 
и механизми за определяне на държава 
членка, компетентна за разглеждането 
на  молба  за  убежище,  която  е  пода-
дена  в  една  от  държавите  членки  от 
гражданин на трета страна, Регламент 
(ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 
септември 2003 г. за определяне усло-
вията за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 343/2003 на Съвета за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държавата членка, която е компетентна 
за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета страна, 
Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета 
от 11 декември 2000 г. за създаване на 
система  „Евродак“  за  сравняване  на 
дактилоскопични  отпечатъци  с  оглед 
ефективното прилагане на Дъблинската 
конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 
на Съвета от 28 февруари 2002 г. за опре-
деляне на някои условия за прилагането 
на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно 
създаването на системата „Евродак“ за 
сравняване на дактилоскопични отпе-
чатъци с оглед ефективното прилагане 
на  Дъблинската  конвенция,  приета  с 
Постановление № 332 на Министерския 
съвет от 2007 г.  89

310  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г.  89

311  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  II,  т. 4.1  от  Закона  за 
държавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2015 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на после-
диците от бедствия  88

312  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2015 г. 
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество  89

313  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2015 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми „На училище 
без  отсъствия“  и  „Информационни  и 
комуникационни технологии (ИКТ) в 
училище“, одобрени с Решение № 299 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на средното образование  90

314  За одобряване на вътрешно компенсирани 
промени  на  утвърдените  разходи  по 
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области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на културата за 2015 г.  90

315  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейностите  по  Национална  програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“, 
одобрена с Решение № 299 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за одобряване 
на национални програми  за развитие
на средното образование  90

316  За изменение на Постанов ление № 84 
на  Министерския  съвет  от  2009 г.  за 
приемане  на  Списък  на  средищните 
училища  в  Република  България,  оп-
ределяне  на  критерии  за  включване 
в Списъка на средищните училища и 
приемане на финансови правила за раз-
ходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението 
на пътуващите ученици от средищните
училища  90

317  За изменение на Тарифата за таксите, 
които  се  събират  от Агенция  „Пътна 
инфраструктура“, приета с Постановле-
ние № 219 на Министерския съвет от
2008 г.  91

318  За одобряване на промени по бюджета 
на Сметната палата за 2015 г.  92

319  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2015 г.  92

320  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за пускане на 
пазара на електрическо и електронно 
оборудване във връзка с ограниченията 
за употреба на определени опасни ве-
щества, приета с Постановление № 55
на Министерския съвет от 2013 г.  92

321  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  92

322  За изменение на Постановление № 64 на 
Министерския съвет от 2008 г. за опре-
деляне на обекти от военновременната 
система за управление на държавните
органи  92

323  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените 
на  лекарствените  продукти,  приета  с 
Постановление № 97 на Министерския 
съвет от 2013 г.  92

324  За изменение на Наредбата за системите 
за движение, докладване и управление 
на трафика и информационно обслуж-
ване на корабоплаването в морските 
пространства на Република България, 
приета  с  Постановление  № 200  на
Министерския съвет от 2005 г.   93

325  За  приемане  на  Тарифа  за  таксите, 
които се събират по Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и прекур -
сорите  94

326  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта за 2015 г. за изплащане 
на стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40 
на Министерския съвет от 2015 г.  94

327  За одобряване на допълнителни транс-
фери за 2015 г. за изплащане на допъл-
нително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда на директорите на 
общинските детски градини, училища и 
обслужващи звена и на педагогическите 
специалисти в общинските обслужващи
звена  94

328  За  определяне  на  средствата  от  дър-
жавния бюджет за издръжка на обуче-
нието в държавните висши училища в 
зависимост  от  комплексна  оценка  за 
качеството  на  обучението  и  съответ-
ствието му с потребностите на пазара 
на труда  94

329  За закриване на Дома за медико-соци-
ални грижи за деца – Шумен  94

330  За отменяне на Постановление № 214 
на  Министерския  съвет  от  2010 г.  за 
създаване на процедура за провеждане 
на избор на кандидат за съдия и за ге-
нерален адвокат в Съда на Европейския 
съюз, и за съдия в Общия съд  94

331  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2015 г.  94

332  За изменение на Наредбата за дългосроч-
ните командировки в чужбина, приета с 
Постановление № 252 на Министерския 
съвет от 2000 г.  94

333  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2015 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми  „С  грижа 
за всеки ученик“ и „Информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в 
училище“, одобрени с Решение № 299 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на средното образование  94

334  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2015 г.  94

335  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2015 г.  94

336  За одобряване на промени на утвърде-
ните разходи по области на политики 
по  бюджета  на  Министерството  на
отбраната за 2015 г.  94

337  За приемане на Наредба за условията, на 
които трябва да отговарят инвестицион-
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ните проекти, финансирани с държавни 
заеми, и проектите, кандидатстващи за 
финансиране с държавна гаранция, и за 
реда за тяхното разглеждане  94

338  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  94

339  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на външните работи за 2015 г.  95

340  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на земеделието и храните за 2015 г.  95

341  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 
2015 г., приета с Постановление № 40 
на Министерския съвет от 2015 г.   95

342  За изменение на Постановление № 59 
на  Министерския  съвет  от  2011 г. 
за  условията  и  реда  за  отпускане  на 
безлихвени  заеми  на  общините  от 
централния  бюджет  за  финансиране 
на разходи за окончателни плащания 
по одобрени проекти по Програмата 
за  развитие  на  селските  райони  за 
периода  2007 – 2013 г.  и  за  тяхното
възстановяване  95

343  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г.  95

344  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на Министер-
ството на финансите за 2015 г.  95

345  За изменение и допълнение на Наредбата 
за стандарти за качество на околната 
среда за приоритетни вещества и някои 
други замърсители, приета с Постано-
вление № 256 на Министерския съвет 
от 2010 г.  97

346  За  приемане  на  Наредба  за  реда  и 
начина  за  набирането,  разходването, 
отчитането и контрола на средствата на 
Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“  97

347  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2015 г. за изплащане 
на стипендии и еднократно финансово 
подпомагане по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
 на Министерския съвет от 2015 г.   98

348  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на вътрешните рабо ти за 2015 г.  98

349  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2015 г.  98

350  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  98

351  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2015 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности  по  националните  програми 
„Оптимизация на училищната мрежа“, 
„Модернизиране на системата на профе-
сионалното образование“, „На училище 
без  отсъствия“  и  „Информационни  и 
комуникационни технологии (ИКТ) в 
училище“, одобрени с Решение № 299 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на средното образование  98

352  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  заплащането  на  правната 
помощ,  приета  с Постанов ление № 4
на Министерския съвет от 2006 г.   98

353  За изменение на Постанов ление № 210 
на Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
одобряване  на  допълнителни  разхо-
ди/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  II,  т. 4.1  от  Закона  за 
държавния бюджет на Република Бъл-
гария  за  2015 г.  за  непредвидени  и/
или неотложни разходи за предотвра-
тяване,  овладяване  и  преодоляване
на последиците от бедствия  98

354  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за
2015 г.  98

355  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за
2015 г.  98

356  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  бюджета  на  Министерството  на
енергетиката за 2015 г.  98

357  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Министерството на 
околната среда и водите за 2015 г. за оси-
гуряване на финансиране за приключва-
нето на договори по Проект ИСПА 2003/
BG/16/P/PE/019 – „Регионален център 
за управ ление на отпадъците – гр. Кър-
джали“, съфинансиран от Кохезионния 
фонд  по  Регламент  на  Съвета  (ЕО) 
1164/94 от 16 май 1994 г. и управляван 
от Министерството на околната среда
и водите и Община Кърджали  98

358  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  100

359  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  100

360  За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на енергетиката  100

361  За  приемане  на  Правилник  за  при-
лагане на Закона  за  защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателно
производство  100
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362  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г.  101

363  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни  и  общински  училища  през 
2015 г., приета с Постановление № 40
на Министерския съвет от 2015 г.   101

364  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на културата за 2015 г.  101

365  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.  101

366  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2015 г.  101

367  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2015 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по  Национална  програма  „Информа-
ционни и комуникационни технологии 
(ИКТ) в училище“, одобрена с Решение 
№ 299 на Министерския съвет от 2015 г. 
за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование  101

368  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2015 г.  103

369  За одобряване на допълнителни транс-
фери за 2015 г. по бюджетите на Ми-
нистерството на регионалното развитие
и благоустройството и на общини  103

370  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Държавен
фонд „Земеделие“ за 2015 г.  103

ПРОГРАМИ

Национална програма  за  енергийна  ефек-
тивност  на  многофамилните  жилищ-
ни  сгради,  за  условията  и  реда  за 
предоставяне  на  безвъзмездна  фи-
нансова  помощ  по  програмата  и  за 
определяне на органите, отговорни за
реализацията є  10

На  мерките за закрила на деца с изявени дар-
би от държавни и общински училища през 
2015 г.  18

ПРАВИЛНИЦИ

За  функциите, задачите и устройството на 
Националния център по наркомании  58

За  прилагане на Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателно
производство  100

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На  Министерството на правосъдието  16

На  Министерството на здравеопазването и 
на Изпълнителна агенция „Медицински
одит“  23

На  Българската агенция за инвестиции и на 
Изпълнителната агенция за насърчаване 
на  малките  и  средните  предприятия
към министъра на икономиката  32

На  Изпълнителна агенция „Морска адми-
нистрация“   33

На  Министерството на енергетиката  100

НАРЕДБИ

За  допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност  2

За  обезопасяването  и  информационната 
обезпеченост на ски пистите в Репуб лика 
България и за определяне правилата за 
безопасност върху територията на ски 
пистите и ски зоните и за организацията 
на работата на ски патрулите  9

За  условията и реда за изграждане на Сис-
тема за бързо предупреждение за храни
и фуражи в Република България  10

За  организацията на Единната система за 
туристическа информация  13

За  допълнителните  мерки,  свързани  с 
прилагането на регламенти, приети съ-
гласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за определяне на изиск ванията 
за екодизайн към продуктите, свързани
с енергопотреблението  14

За  реда за предоставяне и изплащане на 
държавни парични награди на лица с 
особени заслуги към държавата и на-
цията  14

За  условията и реда за предаване на радио-
активни отпадъци на Държавно пред-
приятие „Радиоактивни отпадъци“  16

За  държавните изисквания за придобиване 
на висше образование по специалностите 
„Корабоводене“, „Електрообзавеждане 
на кораба“, „Корабни машини и меха-
низми“ и „Корабна радиоелектроника“ 
на  образователно-квалификационните 
степени „бакалавър“ и „магистър“ след 
придобита образователно-квалификаци-
онна степен „бакалавър“  21

За  съществените изисквания и оценяване 
на съответствието на пиротехническите 
изделия  50

За  условията  и  реда  за  предоставяне 
на  средства  за  компенсиране  на  на-
малените  приходи  от  прилагането 
на  цени  за  обществени  пътнически 
превози по автомобилния транспорт, 
предвидени  в  нормативните  актове 
за определени категории пътници, за 
субсидиране на обществени пътниче-
ски  превози  по  нерентабилни  авто-
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бусни  линии  във  вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински 
и други райони и за издаване на пре-
возни  документи  за  извършване  на
превозите  51

За  паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване  57

За  изискванията към местата за настаняване 
и заведенията за хранене и развлечения и 
за реда за определяне на категория, отказ, 
понижаване, спиране на действието и
прекратяване на категорията  65

За  условията и реда за разходване на сред-
ствата за финансиране на одобрени про-
екти на юридически лица с нестопанска 
цел,  определени  за осъществяване на 
общественополезна дейност, за дейности 
за  социално  отговорно  поведение  по 
чл. 10а от Закона за хазарта  66

За  реда за избор на осигуряване, внасяне 
и  разпределяне  на  задължителните 
осигурителни вноски, вноските за Фонд 
„Гарантирани вземания на работниците 
и служителите“ и за обмен на инфор-
мация  68

За  организацията на дейността по използ-
ване  на  служители  под  прикритие  в 
Министерството  на  вътрешните  ра-
боти  71

За  условията и реда за прилагане на схема за 
предоставяне на мляко и млечни продукти 
в учебните заведения – схема „Училищно 
мляко“   75

За  осигуряване на физическата защита на 
ядрените  съоръжения,  ядрения  мате-
риал и радиоактивните вещества  82

За  определяне на реда за получаване на съ-
действие и организиране на прикриване-
то на служители на Министерството на 
вътрешните работи в държавни органи, 
организации и юридически лица  85

За  държавните изисквания за придобиване 
на висше образование на образователно-
квалификационна степен „магистър“ по 
специалности от регулираната професия 
„Инженер в геодезията, картогра фията 
и кадастъра“ в професионално направ-
ление  „Архитектура,  строителство  и 
геодезия“  88

За  условията, на които трябва да отговарят 
инвестиционните  проекти,  финанси-
рани с държавни заеми, и проектите, 
кандидатстващи за финансиране с дър-
жавна гаранция, и за реда за тяхното
разглеждане  94

За   реда и начина за набирането, разходването, 
отчитането и контрола на средствата на 
Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“  97

ТАРИФИ

За  определяне на цените, които се запла-
щат  за  изпълнението  на  мерките  по 
Държавната профилактична програма и 
по програмите за надзор и ликвидиране 
на болести по животните за 2015 г.  19

За  таксите,  които  се  събират  от  Изпъл-
нителната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол по Закона за 
закрила на новите сортове растения и по-
роди животни и по Закона за посевния и 
посадъчния материал  30

По  която партиите, коалициите и иници-
ативните  комитети  заплащат  предиз-
борните  предавания  по  Българската 
национална  телевизия  и  Българското 
национално радио и техните регионални 
центрове при произвеждането на избори-
те за общински съветници и за кметове 
и в рамките на информационно-разяс-
нителната  кампания  за  националния 
референдум с въпрос „Подкрепяте ли 
да може да се гласува и дистанционно 
по електронен път при произвеждане 
на  изборите  и  референдумите?“  на
25 октомври 2015 г.  69

За  таксите, които се събират по Закона за 
контрол върху наркотичните вещества
и прекур сорите  94

МЕТОДИКИ

За  определяне на минималния размер на 
концесионното  плащане  за  морските 
плажове – обекти  на  концесия,  по 
реда  на  чл. 8,  ал. 2  и  3  от  Закона  за 
устройството на Черноморското край-
брежие и на Методика за определяне на 
минималния размер на наемната цена 
за морските плажове по реда на чл. 8, 
ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие   7

За  остойностяване и за заплащане на ме-
дицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване  21

РЕШЕНИЯ

68  За обявяване на 1 февруари 2015 г. за
Ден на национален траур  9

73  За  приемане  на  Актуализирана  сек- 
торна пощенска политика на Република
България до 2018 г.  11

118  За  признаване  на  Сдружение  „Наци-
онален  център  за  рехабилитация  на 
слепи“ за представителна организация 
на национално равнище в Национал-
ния  съвет  за  интеграция на  хората  с
увреждания  18

143  За приемане на Отчета за изпълнението 
на  Националната  статистическа  про-
грама и за дейността на Националния 
статистически институт през 2014 г. и за 
приемане на Национална статистическа 
програма за 2015 г.  20

149  За  приемане  на  Актуализирана  по-
литика  в  областта  на  електронните 
съобщения  на  Република  България
2015 – 2018 г.  21

183  За изменение на Решение № 789 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на  нефт  и  природен  газ – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Зако-
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на за подземните богатства, в площта 
„Блок  1-7  Търнак“,  разположена  на 
територията  на  областите  Плевен  и 
Враца  (Решение № 789  на Министер-
ския съвет от 2012 г.), и за даване на 
разрешение за прехвърляне изцяло на 
правата и задълженията, произтичащи 
от  Решение  № 789  на  Министерския
съвет от 2012 г.  23

184  За изменение на Решение № 788 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на  нефт  и  природен  газ – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Зако-
на за подземните богатства, в площта 
„Блок  1-5 Деветаки“,  разположена  на 
територията на областите Ловеч, Плевен 
и Габрово (Решение № 788 на Минис-
терския съвет от 2012 г.), и за даване на 
разрешение за прехвърляне изцяло на 
правата и задълженията, произтичащи 
от  Решение  № 788  на  Министерския
съвет от 2012 г.  23

185  За изменение на Решение № 790 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на  нефт  и  природен  газ – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Блок 
1-9 Мизия“, разположена на територията 
на  област  Враца  (Решение  № 790  на 
Министерския  съвет  от  2012 г.),  и  за 
даване на разрешение за прехвърляне 
изцяло  на  правата  и  задълженията, 
произтичащи  от  Решение  № 790  на
Министерския съвет от 2012 г.  23

186  За изменение на Решение № 791 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на  нефт  и  природен  газ – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона 
за подземните богатства, в площ „Блок 
1-10 Ботево“, разположена на терито-
рията на областите Враца и Монтана 
(Решение № 791 на Министерския съвет 
от 2012 г.), и за даване на разре шение 
за  прехвърляне изцяло на правата и 
задълженията, произтичащи от Реше-
ние № 791 на Министерския съвет от
2012 г.  23

187  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „СБА“, община Каварна, област 
Добрич  23

188  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, 
област Добрич  23

190  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия  за услуга  за мор-
ски плаж „Козлука“, община Несебър,
област Бургас  23

191  За  откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия  за услуга  за мор-
ски плаж „Созопол-Буджака“, община 
Созопол, област Бургас  23

238  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Златна рибка“, община Созопол,
област Бургас  28

239  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия  за услуга  за мор-
ски плаж „Каваците – север“, община
Созопол, област Бургас  28

240  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Смокините – юг“, община Созо-
пол, област Бургас  28

241  За откриване на процедура за предос-
та вяне на концесия за услуга за морски 
плаж  „Смокините – север“,  община
Созопол, област Бургас  28

251  За приемане на отчета за дейността на 
Управителния  съвет  на Националния 
компенсационен  жилищен  фонд  за 
2014 г.  30

274  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж  „Къмпинг  „Делфин“,  община
Царево, област Бургас  32

275  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Корал“, община Царево, област 
Бургас  32

302  За признаване на Сдружение „Съюз на 
инвалидите  в  България“  за  предста-
вителна  организация  на  национално 
равнище в Националния съвет за инте-
грация на хората с увреждания  35

303  За признаване на Сдружение „Българска 
Асоциация Диабет“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания  35

304  За признаване на Сдружение „Асоциа-
ция на родителите на деца с нарушено 
зрение“ за представителна организация 
на национално равнище в Националния 
съвет за интеграция на хората с увреж-
дания  35

305  За признаване на Сдружение „Асоци-
ация на родителите на деца с увреден 
слух“  за  представителна  организация 
на национално равнище в Национал-
ния  съвет  за  интеграция  на  хората  с
увреждания  35

306  За признаване на Сдружение „Съюз на 
военноинвалидите и военнопострадали-
те“ за представителна организация на 
национално  равнище  в  Националния 
съвет за интеграция на хората с увреж-
дания  35

307  За  признаване на Сдружение „Съюз на 
слепите в България“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания  35

377  За  извършване  на  административно-
териториална промяна в община Гоце 
Делчев, област Благоевград – създава-
не на ново населено място  43
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397  За признаване на Кооперация „Наци-
онален съюз на трудовопроизводител-
ните  кооперации“  за  представителна 
организация  на  национално  равнище 
в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания  42

398  За  признаване  на  Сдружение  „Наци-
онална асоциация на сляпо-глухите в 
България“ за представителна организа-
ция на национално равнище в Нацио-
налния съвет за интеграция на хората 
с увреждания  42

399  За признаване на Сдружение „Съюз на 
глухите в България“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания  42

400  За признаване на Сдружение „Българска 
асоциация  на  лица  с  интелектуални 
затруднения“  за  представителна  ор-
ганизация  на  национално  равнище  в 
Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания  42

401  За признаване на Сдружение „Нацио-
нално сдружение на работодателите на 
хората с увреждания“ за представителна 
организация на национално равнище в 
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания  42

443  За  изменение  и  допълнение  на  На-
ционалния  план  за  разпределение  на 
радиочестотния  спектър,  приет  с  Ре-
шение № 545 на Министерския  съвет 
от 2004 г.  46

452  За административно-териториална про-
мянa в oбщина Бургас, област Бургас – 
присъединяване на населени места към
друго населено място  47

489  За  административно-териториална 
промяна  в  община  Угърчин,  област 
Ловеч –  присъединяване  на  населени
места към други населени места  52

508  За  признаване  на  Сдружение  „Наци-
онална асоциация на хората с придо-
бити  увреждания“  за  представителна 
организация  на  национално  равнище 
в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания  53

544  За  административно-териториална 
промяна в община Черноочене, област 
Кърджали – закриване  на  населено
място  58

561  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – трахи-
ти, от находище „Брешнела“, разполо-
жено  в  землището  на  с. Равадиново, 
община  Созопол,  област  Бургас,  на
„Европроект“ – ЕООД, Бургас  60

585  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – варови-
ци, от находище „Разтървеница“, участък 

„Южен“, разположено на територията 
на община Сливница, Софийска област,
на „Геотехмин“ – ООД, София  62

586  За предоставяне на концесия за  добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – варовици, 
от  находище  „Ирма“,  разположено  в 
землищата  на  с.  Горна  Кремена  и  с. 
Кален, община Мездра, област Враца, 
на „Конструктинг“ – ООД, София  62

588  За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строи-
телни материали – доломити и варовити 
доломити,  от  находище  „Рудината“, 
участък  „Ремо“,  кв. Сеславци,  район 
Кремиковци, Столична община, област 
София, на „Ремонтстрой НД“ – ООД, 
София   62

589  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства – скално-обли-
цовъчни  материали – пясъчници,  от 
находище „Слави“, разположено в зем-
лището на с. Зайчари, община Сливен, 
област  Сливен,  на  „Слави“ – ЕООД,
Сливен   62

599  За  административно-териториална 
промяна  в  община  Антоново,  област 
Търговище – закриване  на  населено
място  62

610  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – варови-
ци, от находище „Борово“, разположено 
в  землището  на  гр.  Борово,  община 
Борово,  област  Русе,  на  „ТЕРЕКС  И
КО“ – АД, София  63

611  За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скал-
нооблицовъчни материали – гнайси, от 
находище „Караджейка“, разположено 
в землищата на с. Кобилино и с. Чер-
ни рид, община Ивайловград, област 
Хасково, на „Булгнайс“ – ООД, Ивай-
ловград  63

612  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни  материали – базал-
тоиди,  от  находище  „Бов – запад“, 
участък „Южен“ и участък „Северен“, 
разположено в землището на с. Заноге, 
община  Своге,  Софийска  област,  на
„Базалт България“ – ЕООД, София  63

Поправка  90
637  За предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 
от Закона за подземните богатства – ме-
тални  полезни  изкопаеми – златно-
сребърни  руди,  от  находище  „Милин 
камък“, разположено в землището на 
гр. Брезник, община Брезник, област 
Перник, на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, 
София  66
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639  За определяне на спечелилия конкурса 
участник  за  концесионер  на  морски 
плаж „Златна рибка“, община Созопол,
област Бургас  66

640  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Созопол – Буджака“, община Созопол,
област Бургас  66

641  За определяне на спечелилия конкурса 
участник  за  концесионер  на  морски 
плаж „СБА“, община Каварна, област
Добрич  66

642  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Каваците – север“,  община  Созопол,
област Бургас  66

643  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Смокините – юг“,  община  Созопол,
област Бургас  66

644  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Смокините-север“,  община  Созопол,
област Бургас  67

645  За определяне на спечелилия конкурса 
участник  за  концесионер  на  морски 
плаж „Козлука“, община Несебър, об-
ласт Бургас  67

646  За  прекратяване  на  процедурата  за 
предоставяне на концесия за услуга за 
морски плаж „Корал“, община Царево, 
област Бургас, за изменение на Решение 
№ 275 на Министерския съвет от 2015 г. 
(ДВ, бр. 32 от 2015 г.) и  за обявяване 
на нова процедура за предоставяне на 
концесия  за  услуга  за  морски  плаж
„Корал“  67

647  За прекратяване на процедурата за пре-
доставяне на концесия за услуга за мор-
ски плаж „Къмпинг „Делфин“, община 
Царево,  област  Бургас,  за  изменение 
на  Решение  № 274  на  Министерския 
съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.) 
и  за  обявяване  на  нова  процедура  за 
предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Къмпинг „Делфин“  67

648  За  прекратяване  на  процедурата  за 
предоставяне на концесия за услуга за 
морски плаж „Иканталъка 2“, община 
Каварна,  област  Добрич,  открита  с 
Решение № 188 на Министерския съвет
от 2015 г.  67

649  За признаване на Сдружение „Нацио-
нална  организация  малки  български 
хора“  за  представителна  организация 
на национално равнище в Национал-
ния  съвет  за  интеграция  на  хората  с
увреждания  68

658  За  административно-териториална 
промяна  в  община  Кирково,  област 
Кърджали – закриване  на  населено
място  68

679  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-

ства – строителни материали – варови-
ци, от находище „Камен дол“, участъци 
„Запад“ и „Изток“, разположено в зем-
лището на село Смирненски, община 
Ветово, област Русе, на „Стоун Локъл
Груп“ – ООД, Ветово  70

680  За предоставяне на концесия за добив 
на  подземни  богатства – строителни 
материали – варовици,  от  находище 
„Бялата скала“, разположено в земли-
щето на с. Пелишат, община Плевен, 
област Плевен, на „Водно строителство 
2000“ – АД, Плевен  70

681  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни  материали – варо-
вици и доломити, от находище „Кереч 
Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ 
и участък „Кереч Търла – изток“, раз-
положено  в  землището  на  с.  Едрево, 
община Николаево, и в землищата на 
с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, общи-
на Стара Загора, област Стара Загора, 
на „АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив  70

685  За обявяване на 7 юли за професионален 
празник на митническия служител  71

731  За удължаване на срока на разрешени-
ето за търсене и проучване на нефт и 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в Блок „Галата“, разположен в конти-
ненталния шелф  и  в  изключителната 
икономическа зона на Република Бъл-
гария в Черно море  75

755  За  административно-териториална 
промяна  в  община  Петрич,  област 
Благоевград – закриване  на  населени
места  76

783  За  извършване  на  административно-
териториална промяна в община Дол на 
баня, Софийска област – създаване на 
ново населено място  86

790  За удължаване на срока на разрешени-
ето за търсене и проучване на нефт и 
природен газ – подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните 
богатства, в площ „Блок 1-12 Кнежа“, 
разположена на територията на обла-
стите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и 
Велико Търново  80

814  За  издаване  на  разрешение  за  търсе-
не  и  проучване  на  нефт  и  природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства, 
в  площта  „Блок  1-14  Силистар“,  раз-
положена в континенталния шелф и в 
изключителната икономическа зона на 
Република България в Черно море  82

854  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – андези-
ти, от находище „Чешмата“, разположено 
в землището на с. Въгларово, община 
Хасково, област Хасково, на „Европът 
2005“ – ООД, гр. Хасково  87
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935  За  разместване  на  почивни  дни  през
2016 г.  94

943  За  откриване  на  производство  за  из-
даване  на  разрешение  за  търсене  и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни  богатства  по  чл. 2,  ал. 1,  т. 3 
от Закона за подземните богатства, в 
площта „Блок 1-24 Китка“, разположена 
на територията на област Вар на, и за 
уведомление за представяне на разре-
шение чрез конкурс  94

993  За административно-териториална про-
мяна в община Кресна, област Благоев-
град – присъединяване на едно населено 
място към друго населено място   103

998  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Приморско – юг“, община При-
морско, област Бургас   103

999  За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж  „Бяла – централен  5“,  община
Бяла, област Варна   103

1000 За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж  „Градина-централен“,  община
Созопол, област Бургас  103

1001 За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Бургас-централен“, община Бур-
гас, област Бургас  103

1002 За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж „Черноморец-юг“, община Созо-
пол, област Бургас   103

1003 За откриване на процедура за предос-
тавяне на концесия за услуга за морски 
плаж  „Нестинарка“,  община  Царево,
област Бургас  103

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

СПОГОДБИ

За  културно, образователно и научно сът-
рудничество между Република България
и Кралство Испания  90

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Австрия за сътрудничество в областта 
на  културата,  образованието,  науката
и младежта  97

СПОРАЗУМЕНИЯ

Вътрешно споразумение между представи-
телите  на  правителствата  на  държа-
вите – членки  на  Европейския  съюз, 
заседаващи  в  рамките  на  Съвета, 
относно  финансирането  на  помощта 
от Европейския съюз съгласно много-
годишната финансова рамка за периода 

2014 – 2020 г. в съответствие със Спо-
разумението за партньорство АКТБ-ЕС 
и за разпределението на финансовата 
помощ  за  отвъдморските  страни  и 
територии,  за  които  се  прилага  част 
четвърта  от  Договора  за  функциони-
рането на Европейския съюз  21

МЕМОРАНДУМИ

За  сътрудничество  в областта на европей-
ската и евроатлантическата интеграция 
между  правителството  на  Република
България и правителството на Грузия  100

ПРОГРАМИ

За  сътрудничество между правителството 
на  Република  България  и  правител-
ството  на  Португалската  република 
в областта на езика, образованието и 
науката, културата, спорта, младежта и 
общественото осведомяване за периода
2015 – 2018 г.  50

За  сътрудничество в областта на науката, 
образованието и културата между пра-
вителството на Република България и 
правителст вото на Република Кипър за 
периода  2015 – 2017 г.  55

За  сътрудничество в областта на науката, 
образованието и културата между пра-
вителството на Република България и 
правителството на Република Индия за 
периода 2015 – 2017 г.  75

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между  Република  България  и Португал-
ската република за сътрудничество в 
борбата срещу престъпността  10

НАРЕДБИ

За  изменение  на  Наредба  № Із-1971  от 
2009 г. за строително-технически пра-
вила и норми за осигуряване на безо-
пасност при пожар  8

За  допълнение  на  Наредба  № 8121з-344 
от 2014 г. за назначаване на държавна 
служба в Министерството на вътреш-
ните работи  10

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-407 от 2014 г. за реда за органи-
зацията и разпределянето на работното 
време, за неговото отчитане, за компен-
сирането на работата извън редовното 
работно време, режима на дежурство, 
времето за отдих и почивките на дър-
жавните служители в Министерството 
на вътрешните работи  15

За  реда за осъществяване на превантивен 
контрол от органите за пожарна без-
опасност и защита на населението на 
Министерството на вътрешните работи 
(№ 8121з-196)  17
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За  отменяне  на  Наредба  № Iз-1935  от 
2006 г.  за  организацията,  функциите 
и дейността на заведенията за отрез-
вяване  22

За  изменение  на  Наредба  № Iз-1429  от 
2011 г. за униформеното облекло, отли-
чителните знаци и принадлежностите, 
свързани с изпълнението на служебните 
задължения на държавните служите-
ли в Министерството на вътрешните
работи  24

За  условията и реда за провеждане на кон-
курс за преминаване в по-висока по вид 
длъжност на държавните служители в 
Министерството на вътрешните работи 
(№ 8121з-406)  29

За  оценка  на  изпълнението  на  длъж-
ността  от  държавните  служители  в 
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-408)  29

За  приемане на курсанти, студенти и док-
торанти в Академията на Министерство-
то на вътрешните работи за учебната
2015/2016 година (№ 8121з-411)  29

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване 
на държавните служители в Министер-
ството на вътрешните работи  29

За  организацията и дейността на звената 
„Общинска полиция“ (№ 8121з-422)  31

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, 
пускане в движение и спиране от дви-
жение на моторните превозни средства 
и ремаркета, теглени от тях, и реда за 
предоставяне на данни за регистрира-
ните пътни превозни средства  31

За  условията и реда за формиране на до-
пълнително възнаграждение за постиг-
нати  резултати  в  служебната  дейност 
на служителите в Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-468)  33

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекра-
тяване на служебното правоотношение 
на държавните служители в Министер-
ството на вътрешните работи  33

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-344  от  2014 г.  за  назначаване 
на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи  33

За  условията  и  реда  за  използване  на 
автоматизирани  технически  сред  ст ва 
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За  определяне на заболяванията, за чието 
домашно лечение Националната здрав-
ноосигурителна каса  заплаща напълно 
или  частично  лекарствени  продукти, 
медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели (№ 7)  89

За  признаване на организациите за защита 
правата на пациентите за представител-
ни организации (№ 8)  93
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
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предоставяне на безвъзмездна финан-
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предоставяне на безвъзмездна финан-
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но-териториално  и  транснационално 
сътрудничество“  от  Програмата  за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.  15
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земеделие“  от  Програмата  за  разви-
тие  на  селските  райони  за  периода
2014 – 2020 г. (№ 4)  16

За  прилагане на мярка 12 „Плащания по 
Натура  2000  и  Рамковата  директива 
за  водите“  от  Програмата  за  разви-
тие  на  селските  райони  за  периода 
2014 – 2020 г. (№ 5)  16

За  прилагане на мярка 13 „Плащания за 
райони  с  природни  или  други  специ-
фични ограничения“ от Програмата за 
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За  прилагане на мярка 10 „Агроекология 
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2014 – 2020 г. (№ 7)  16
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подаване на заявления по схеми и мерки 
за директни плащания  16

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № 24  от  2010 г.  за  изискванията 
и  условията  за  производство,  прера-
ботване, съхранение, търговия, внос и 
износ на наркотични вещества за ветери-
нарномедицински цели от приложения 
№ 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за 
контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите  17

За  фитосанитарния контрол (№ 8)  19
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№ 23 от 2009 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка  „Прилагане на 
стратегиите за местно развитие“ и по 
мярка „Управление на местни инициа-
тивни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните ини-
циативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.   21

За  прилагане на подмярка 4.1 „Инвести-
ции в земеделски стопанства“ от мярка 
4 „Инвестиции в материални активи“ 
от Програмата за развитие на селски-
те  райони  за  периода  2014 – 2020 г.
(№ 9)  22

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ по мярка „Добавяне на стой-
ност към земеделски и горски продукти“ 
по Програмата за развитие на селските
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности“ от Програма-
та за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г.  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова  помощ  по  мярка  „Подобряване 
икономическата  стойност  на  горите“ 
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.  24
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предоставяне на безвъзмездна финан-
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залесяване  на  неземеделски  земи“  от 
Програмата  за  развитие  на  селските 
райони за периода 2007 – 2013 г.  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 24  от  2008 г.  за  условията  и  реда 
за  предоставяне  на  безвъзмездна  фи-
нансова помощ по мярка „Обновяване 
и  развитие  на  населените  места“  от 
Програмата  за  развитие  на  селските 
райони за периода 2007 – 2013 г.  24
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 25  от  2008 г.  за  условията  и  реда 
за  предоставяне  на  безвъзмездна  фи-
нансова  помощ  по  мярка  „Основни 
услуги за населението и икономиката 
в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Насърчаване на 
туристическите дейности“ от Програ-
мата  за развитие на  селските райони
за периода 2007 – 2013 г.  24

За  условията  за  регистрация  и  реда  за 
идентификация на пчелните семейства
(№ 10)  27

За  профилактика, ограничаване и ликви-
диране  на  някои  заразни  болести  по
пчелите (№ 11)  27

За  изменение  и  допълнение  на Наредба 
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддър-
жане  на  регистър  на  земеделските
производители  31

За  условията и реда за признаване на орга-
низации на производители на земедел-
ски продукти, асоциации на организации 
на  производители  и  между браншови 
организации и на групи производители 
(№ 12)  34

За  прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за 
осигуряване на консултантски услуги“ 
по мярка 2 „Консултантски услуги, ус-
луги по управление на стопанството и 
услуги по заместване в стопанството“ 
от Програмата за развитие на селски-
те  райони  за  периода  2014 – 2020 г.
(№ 13)  37

За  допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. 
за условията и реда за подаване на за-
явления по схеми и мерки за директни 
плащания  38

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 15 от 2012 г. за реда за предоставяне 
на обезпечения за издаване на лицензии 
за внос и износ, сертификати за пред-
варително фиксиране и удостоверения 
за възстановяване за селскостопански 
продукти от или за трети страни  38

За  прилагане на подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади земеделски стопани“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и 
предприятия“  от  Програмата  за  раз-
витие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. (№ 14)  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка 4.1. „Развитие на 
рибарските  области“,  подмярка  4.1.А. 
„Финансова  подкрепа  за  прилагане 
на местните  стратегии  за  развитие  и 
покриване  на  текущите  разходи  на 
рибарските групи“ по Приоритетна ос 

№ 4 „Устойчиво развитие на рибарски-
те  области“  от Оперативна  програма 
за развитие на сектор „Рибарство“ на 
Република България, финансирана от 
Европейския  фонд  за  рибарство  за
Програмен период 2007 – 2013 г.  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6  от  2013 г.  за  изискванията  към 
средствата за официална идентифика-
ция на животните и използването им, 
условията, реда и контрола по събиране, 
въвеждане,  поддържане  и  използване 
на информацията в Интегрираната ин-
формационна система на Българската 
агенция по безопасност на хранитe  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за 
признаване на организации на произ-
водители  на  плодове  и  зеленчуци  и 
на  техните асоциации и  за  условията 
и реда за одобряване и изменение на 
одобрените оперативни програми  43

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка  „Прилагане на 
стратегиите за местно развитие“ и по 
мярка „Управ ление на местни инициа-
тивни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните ини-
циативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.  44

За  допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. 
за изискванията към обекти, в които се 
отглеждат, развъждат и/или предлагат 
домашни любимци с цел търговия, към
пансиони и приюти за животни  48

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2013 г.  за условията и реда за 
сортоизпитване, признаване, вписване 
и отписване на сортовете растения във 
и  от  Официалната  сортова  листа  на
Република България  48

За  търговия на предбазови, базови и серти-
фицирани семена картофи от съответ-
ните класи на пазара на Eвропейския 
съюз (№ 15)  59

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 49 от 2004 г. за поддържане на картата 
на възстановената собственост  59

За  при лагане на подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19  
„Водено от общностите местно разви-
тие“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(№ 16)  59

За  изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2012 г. за условията и реда за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 2.1. „Производствени 
инвестиции в аквакултурата“ по Прио-
ритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов 
във вътрешни водоеми, преработка и 
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маркетинг  на  продукти  от  риболов и 
аквакултура“ от Оперативната програ-
ма за развитие на сектор „Рибарство“ 
на Репуб лика България, финансирана 
от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г.  60

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2012 г. за определяне на вида, 
отличителните знаци, условията и реда 
за  получаване,  сроковете  за  износва-
не  на  униформеното  представително 
и  униформеното  теренно  облекло  от 
служителите в Изпълнителна агенция 
по  горите,  нейните  структури,  специ-
ализираните  териториални  звена  и 
държавните предприятия по чл. 163 от
Закона за горите  64

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 9 от 2013 г.  за условията и реда за 
прилагане на мерките от Националната 
програма  по  пчеларство  за  периода
2014 – 2016 г.  64

За  изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2014 г. за условията и реда за при-
лагане на временни извънредни мерки 
за подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците и плодовете  64

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2012 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции 
за  реконструкция  и модернизация  на 
рибарски пристанища, кейови места за 
разтоварване и покрити лодкостоянки“ 
от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ 
интерес“  от  Оперативна  програма  за 
развитие  на  сектор  „Рибарство“  на 
Република  България,  финансирана 
от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.  65

За  прилагане на мярка 20 „Техническа по-
мощ“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(№ 17)  66

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Възстановяване 
на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности“ от Програма-
та за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.   68

За  изменение на Наредба № 7  от  2012 г. 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 2.6. „Инвестиции в преработка 
и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 
„Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми,  преработка  и  маркетинг  на 
продукти от риболов и аквакултура“ от 
Оперативна програма за развитие на сек-
тор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) 
на Република България, финансирана от 
Европейския фонд за рибарство (ЕФР) 
на ЕС   68

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите   72

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2012 г. за определяне на вида, 
отличителните знаци, условията и реда 
за  получаване,  сроковете  за  износва-
не  на  униформеното  представително 
и  униформеното  теренно  облекло  от 
служителите в Изпълнителна агенция 
по  горите,  нейните  структури,  специ-
ализираните  териториални  звена  и 
държавните предприятия по чл. 163 от 
Закона за горите  72

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 9  от  2008 г.  за  условията  и  реда 
за  предоставяне  на  безвъзмездна  фи-
нансова  помощ по мярка  „Създаване 
на стопанства на млади фермери“ по 
Програмата  за  развитие  на  селските
райони за периода 2007 – 2013 г.  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16 от 2008 г. за търговия на посевен 
материал  от  картофи  на  пазара  на
Европейския съюз  79

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2012 г. за контрола и опазването
на горските територии  79

За  реда  за  контрол  на  изискванията  на 
схемите за преходна национална помощ 
(№ 19)  80

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за 
прилагане  на  мярка  214  „Агроеколо-
гични  плащания“  от  Програмата  за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.   81

За  инвентаризация и планиране в горските 
територии (№ 18)  82

За  прилагане на подмярка 4.2. „Инвести-
ции  в  преработка/маркетинг  на  сел-
скостопански  продукти“  от  мярка 4. 
„Инвестиции  в  материални  активи“ 
от Програмата за развитие на селски-
те  райони  за  периода  2014 – 2020 г.
(№ 20)  84

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 9 от 2011 г.  за  специфичните изис-
квания към безопасността и качество-
то на храните, предлагани в детските 
заведения и  училищата,  както  и  към 
храни,  предлагани  при  организирани
мероприятия за деца и ученици  85

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 26 от 2010 г. за специфичните изис-
квания за директни доставки на малки 
количества суровини и храни от живо-
тински произход   87

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 
на  мярка  19  „Водено  от  общностите 
местно  развитие“  от  Програмата  за 
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.  87
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За  изменение на Наредба № 8 от 2008 г. 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка  „Модернизиране  на  земедел-
ските  стопанства“  от  Програмата  за 
развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.  88

За  за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на извънредно подпомагане на произ-
водителите  на животински  продукти,
засегнати от кризата в сектора (№ 21)  89

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 105  от  2006 г.  за  условията  и  реда 
за  създаване,  поддържане,  достъп  и 
ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол  90

За  изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2010 г. за здравните изисквания към 
говеда и свине при транспортирането им 
между Република България и другите 
държави – членки на Европейския съюз, 
и за определяне на здравния статус на 
районите и обектите, от които произ-
хождат тези животни  91

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2003 г.  за фуражите  със  спе-
циално предназначение  92

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2009 г. за максимално допус-
тимите  концентрации  на  нежелани 
субстанции и продукти във фуражите  92

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2014 г.  за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по 
Нацио нална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за периода 
2014 – 2018 г.  92

За  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ 
на  мярка  19  „Водено  от  общностите 
местно  развитие“  от  Програмата  за 
развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. (№ 22)  100

МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  икономическо  сътрудничество  между 
правителството на Република България 
и  Съвета  на  министрите  на  Босна  и
Херцеговина  47

За  икономическо и научно сътрудничество 
между  правителството  на  Република 
България и правителството на Репуб -
лика Ирак  53

За  изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение  между  правителството 
на Република България и Европейския 
инвести ционен  фонд  относно  изпъл-
нението на Инициативата JEREMIE в 
Република България  („Трето  споразу-
мение за изменение“)  59

За  изменение и допълнение на Финансово-
то споразумение между правителството 
на Република България и Европейския 
инвести ционен  фонд  относно  изпъл-
нението на Инициативата JEREMIE в 
Република България  („Трето  споразу-
мение за изменение“)  59

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  на  Правилника  за  работа 
на  Националния  съвет  за  защита  на
потребителите  26

За  изменение на Правилника за работата 
на помирителните комисии  26

За  изменение на Устройствения правилник 
на  Центъра  на  промишлеността  на 
Република България в Москва, Руска 
федерация  35

За  дейността  на  общите  и  секторните
помирителни комисии  87

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба  № РД-16-1117 от 
2010 г. за условията и реда за предоста-
вяне на финансови средства на предста-
вителните сдружения на потребителите 
от държавата  26

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16-437 от 2007 г. за условията и реда 
за извършване на дейности с  токсич-
ните  химически  вещества  и  техните
прекурсори  39

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилни-
ка за устройството, организацията на 
работата и финансирането на Специали-
зирания експертен съвет за опазване на 
недвижимите културни ценности  3

За  устройството и дейността на Национален 
музеeн комплекс – София  9

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2014 г. за съхраняването, полз-
ването и разпореждането с документи
от библиотечния фонд  10

За  допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за 
награждаването на български културни 
дейци за постигнати високи творчески 
резултати или принос в развитието и 
популяризирането на културата  35

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-5 от 2007 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за предоста-
вяне на средства от Национален фонд 
„Култура“   41

За  условията и реда за осъществяване на 
дейностите  по  консервация  и  рестав-
рация на движими културни ценности 
(№ 4)  46
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-00-0005 от 2010 г. за условията и 
реда за възпроизвеждане на културни 
ценности в копия, реплики и предмети 
с търговско предназначение  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от 2013 г. за водене на Регистър 
на музеите и за обстоятелствата, под-
лежащи на вписване в него  63

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-4  от  2007 г.  за  провеждане  на 
конкурсите за директори на държавните 
културни институти  82

МИНИСТЕРСТВО  
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

НАРЕДБИ

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2014 г. за финансово подпомагане на 
строителството и ремонта на спортни
обекти и съоръжения  51

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2014 г. за финансово подпомагане на 
строителството и ремонта на спортни 
обекти и съоръжения  72

За  изменение  на Наредба № 1  от  2014 г. 
за финансово подпомагане на спортни 
дейности  84

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КОНВЕНЦИИ

За  учредяването на Европейската органи-
зация  за разработване на метеороло-
гични спътници (EUMETSAT)  3

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между  правителството  на  Република 
България  и  Европейската  организа-
ция  за  разработване  на  метеороло-
гични  спътници  (EUMETSAT)  от-
носно  присъединяването  на  Репуб- 
лика България към Конвенцията за уч-
редяването на Европейска организация 
за  разработване  на  метеорологични 
спътници  (EUMETSAT)  и  свързаните
ред и условия  3

Между Министерството  на  образованието 
и  науката  на  Република  България  и 
Министерството  на  образованието, 
културата  и  науката  на Монголия  за 
реализация на стипендиална програма 
в областта на аграрните науки за обуче-
ние на монголски студенти в български 
държавни висши училища  45

ПРОТОКОЛИ

За  привилегиите  и  имунитетите  на  Ев-
ропейската  организация  за  разрабо-
тване  на  метеорологични  спътници
(EUMETSAT)  3

За  сътрудничество и обмен между Минис-
терството на образованието и науката на 

Република България и Министерството 
на образованието и науката на Украй-
на  за  учебните  2015/2016,  2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019 години  55

ПРАВИЛНИЦИ

За  наблюдение и оценка на научноизследо-
вателската дейност, осъществявана от 
висшите училища и научните органи-
зации, както и на дейността на Фонд 
„Научни изследвания“  72

За  изменение  на Правилника  за  устрой-
ството, организацията и дейността на
Учебен център  91

За  устройството и дейността на Национал-
ния институт за обучение и квалифи-
кация в системата на образованието  100

НАРЕДБИ

За  изменение  на Наредба № 1  от  2014 г. 
за условията и реда за възстановяване 
на  част  от  транспортните  разходи  на 
педагогическия  персонал  в  детските 
градини,  училищата  и  обслужващите
звена  13

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 15  от  2005 г.  за  установяване  на 
владеенето на български език и профе-
сионалната терминология на български 
език  от  чужденците  за  упражняване 
на медицинска професия в Република
България  15

За  изменение на Наредба № 5 от 1999 г. 
за реда за установяване владеенето на 
български  език  при  придобиване  на 
българско  гражданство  по  натурали-
зация  15

За  изменение на Наредба № 3 от 2008 г. 
за нормите за преподавателска работа 
и  реда  за  определяне  на  числеността 
на персонала в системата на народната 
просвета  16

За  изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2003 г. за документите за системата 
на народната просвета  22

За  изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 1996 г. за условията за повишаване 
квалификацията  на  педагогическите 
кадри в системата на народната просвета 
и реда за придобиване на професионал-
но-квалификационни степени  39

За  изменение на Наредба № 7 от  2001 г. 
за откриване, преобразуване, промени 
и закриване на частни детски градини 
и училища  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2009 г. за обучението на деца и 
ученици със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболя-
вания  59

За  изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2003 г. за документите за системата 
на народната просвета  62

За  условията  и  реда  за  провеждане  на 
обучение чрез работа (дуално обучение)
(№ 1)  70
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За  осигуряване на качеството на профе-
сионалното  образование  и  обучение
(№ 2)  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2005 г. за приемане на ученици 
в държавни и в общински училища  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2004 г. за организацията и про-
веждането  на  държавните  зрелостни
изпити  71

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподава-
телска работа и реда за определяне на 
числеността на персонала в системата 
на народната просвета  75

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2010 г. за работните заплати на 
персонала  в  звената  от  системата  на 
народната просвета  92

За  условията и реда за планирането, разпре-
делението и разходването на средствата 
от държавния бюджет за финансиране 
на  присъщата  на  държавните  висши 
училища научна или художественотвор-
ческа дейност (№ 3)  94

За  учебния план (№ 4)  94
За  познавателните книжки, учебниците и

учебните помагала (№ 6)  94
За  общообразователната  подготовка

(№ 5)  95

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ВОДИТЕ

КОНВЕНЦИИ

За  трансграничните въздействия на про-
мишлените аварии  68

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между правителството 
на  Република  България  и  правител-
ството на Репуб лика Азербайджан  за 
сътрудничество в областта на опазва-
нето на околната среда  4

ПРАВИЛНИЦИ

За  функците, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет  19

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8 от 2003 г. за реда и ус ловията за 
издаване  на  разрешителни  за  изклю-
ченията  от  забраните,  въведени  със 
Закона за биологичното разнообразие 
за животинските и растителните видове 
от приложение № 3, за животинските 
видове от приложение № 4, за всички 
видове диви птици, извън тези от при-
ложение № 3 и приложение № 4 и за 
използване  на  неселективните  уреди, 
средства и методи за улавяне и убиване 
от приложение № 5  19

За  определяне  на  реда  и  начина  за  раз-
ходване  на  приходите  от  продажбата 
на  квоти  за  емисии  от  авиационни
дейности чрез търг (№ 1)  24

За  изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за 
издаване на разрешителни за заустване 
на отпадъчните води във водни обек-
ти  и  определяне  на  индивидуалните 
емисионни ограничения на точковите
източници на замърсяване  48

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1  от  2015 г.  за  определяне  на  реда 
и начина  за разходване на приходите 
от продажбата на квоти за емисии от
авиационни дейности чрез търг  63

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство  между  правителство-
то  на  Република  България  и  прави-
телството  на  Румъния  относно  вза-
имно  осигуряване  на  поддръжка  от 
страната домакин  25

За  разбирателство между Министерството 
на отбраната на Република България 
и Организацията  на НАТО  за  кому-
никации и информация (NCIO), пред-
ставлявана от Агенцията на НАТО за 
комуникации  и  информация  (NCIА) 
относно сътрудничеството в областта 
на  C4ISR  (командване,  управление, 
комуникации, компютри, разузнаване, 
наблюдение и войсково разузнаване)  38

За  разбирателство между Министерството 
на  отбраната  на  Република България 
и  Министерството  на  националната 
отбрана на Република Корея за сътруд-
ничество в областта на отбраната  42

За  разбирателство между Министерството 
на  отбраната  на  Република  Албания, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика България, Министерството на 
отбраната на Република Хърватия, Ми-
нистерството на отбраната на Република 
Естония, Министерството на външните 
работи на Исландия, Министерството 
на отбраната на Република Латвия, Ми-
нистерството на националната отбрана 
на Република Литва, Министерството 
на националната отбрана на Румъния, 
Министерството на отбраната на Сло-
вашката  република,  Министерството 
на отбраната на Република Словения и 
Агенцията на НАТО за комуникации и 
информация (NCIA) относно сътрудни-
чество при изпълнението на проекти за 
разширяване на Системата за въздушно 
командване и контрол (ACCS)  66

За  разбирателство между правителството 
на  Република  България  и  Организа-
цията  за  сигурност  и  сътрудничество 
в Европа (ОССЕ) за изпълнението на 
проект  между  България  и  ОССЕ  за 
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унищожаване на  запасите от ракетно 
гориво (компоненти на течно ракетно
гориво)  91

ПРОТОКОЛИ

За  изменение на Меморандума за разби-
рателство  между  правителството  на 
Република България и Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Евро-
па (ОССЕ) за изпълнението на проект 
между  България  и  ОССЕ  за  унищо-
жаване на запасите от ракетно гориво 
(компоненти на течно ракетно гориво) 
(№ 1)  91

За  изменение на Меморандума за разби-
рателство  между  правителството  на 
Република България и Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Евро-
па (ОССЕ) за изпълнението на проект 
между  България  и  ОССЕ  за  унищо-
жаване на запасите от ракетно гориво 
(компоненти на течно ракетно гориво) 
(№ 2)  91

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника за дейността на Инспектората на 
Министерството на отбраната  17

За  устройството и дейността на Информа-
ционния център на Министерството на 
отбраната  44

За  устройството и дейността на Централнo
военно окръжие  63

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
Стационарната  комуникационна  и
информационна система  67

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № Н-5 от 2013 г. 
за  определяне  на  реда  за  ползване  и 
заплащане на медицинските дейности 
в  болниците  за  долекуване,  продъл-
жително  лечение  и  рехабилитация  в 
структурата  на  Военномедицинската
академия  2

За  допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на финансова или материална помощ 
и  за предоставяне на помещения във 
военните клубове или в сгради в упра-
вление на Министерството на отбраната 
или структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната   9

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9 от 2011 г. за военно-почивното 
дело  15

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-11 от 2012 г. за условията, размерите 
и реда за изплащане на допълнителни 
възнаграждения за специфични условия 
при изпълнение на военната служба на 
военнослужещите  от  служба  „Военна 
полиция“  21

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № Н-28  от  2010 г.  за  критериите, 
условията  и  реда  за  атестиране  на 
военнослужещите от Министерството 

на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия  25

За  условията, реда и нормите за осигуря-
ване на безплатна храна и ободряващи 
напитки на военнослужещите и цивил-
ните  служители  от  Министерството 
на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия и на курсантите 
във висшите военни училища в мирно 
време (№ Н-5)  30

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-5  от  2013 г.  за  определяне  на 
реда за ползване и заплащане на ме-
дицинските  дейности  в  болниците  за 
долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация в структурата на Воен-
номедицинската академия  35

За  допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. 
за условията и реда за предоставяне на 
финансова или материална помощ и за 
предоставяне на помещения във воен-
ните клубове или в сгради в управление 
на Министерството на отбраната или 
структурите  на  пряко  подчинение  на
министъра на отбраната  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-30 от 2010 г.  за издаване, водене 
на отчет и унищожаване на служебните
карти на военнослужещите  57

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-22  от  2010 г.  за  ползване  под 
наем на имоти от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната и за из-
плащане на компенсационни суми на 
военнослужещите и цивилните служи-
тели, които живеят при условията на
свободно договаряне  80

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9  от  2011 г.  за  военнопочивното
дело  81

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем 
на имоти от жилищния фонд на МО и 
за изплащане на компенсационни суми 
на военнослужещите и цивилните слу-
жители,  които живеят  при  условията
на свободно договаряне  97

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № Н-28  от  2010 г.  за  критериите, 
условията  и  реда  за  атестиране  на 
военнослужещите от Министерството 
на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия  97

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-12 от 2014 г. за условията и реда 
за предоставяне на финансова или ма-
териална помощ и за предоставяне на 
помещения във военните клубове или 
в  сгради  в  управление  на Министер-
ството на отбраната или  структурите 
на пряко подчинение на министъра на
отбраната  97

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите 
и реда за изплащане на допълнителни 
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възнаграждения за специфични условия 
при  изпълнение  на  военната  служба 
на военнослужещите и за специфични 
условия на труд на цивилните служи-
тели от Министерството на отбраната, 
структурите  на  пряко  подчинение  на 
министъра на отбраната и Българската
армия  101

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ М-3  от  2011 г.  за  взаимодействие 
между Министерството на отбраната 
и  Министерството  на  вътрешните
работи  15

За  реда  и  организацията  на  работа  на 
комисиите  за  кариерно  развитие  на 
военнослужещите  в  Министерството 
на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия и на Комисията за 
избор на военнослужещи за назначаване 
на длъжности по Регистъра на вакант-
ните  длъжности  за  военнослужещи  в 
състава на многонационални формиро-
вания, международни организации или 
в други международни инициативи на
територията на страната (№ И-3)  73

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДОГОВОРИ

Между  Република  България  и  Република
Казахстан за екстрадиция  64

За  екстрадиция между правителството на 
Република България и правителството 
на Съединените американски щати  98

НАРЕДБИ

За  извършване на финансов контрол върху 
дейността на частните съдебни изпъл-
нители (№ Н-1)  17

За  изменение на Наредба № 14 от 2009 г. 
за  реда  и  начина  за  предоставяне 
достъп  на  органите  на  съдебната 
власт  до  Регистъра  на  населението –
Национална база данни „Население“  17

За  вписването, квалификацията и възнаг-
ражденията на вещите лица (№ 2)  50

За  изменение и допълнение на Наредба 
№ 8 от  2008 г.  за функциите и  орга-
низацията на дейността на бюрата за 
съдимост  78

За  изменение на Наредба № 1 от  1999 г. 
за прилагане на глава пета от Закона 
за българското гражданство  84

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

 И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРАВИЛНИЦИ

За  реда  за  водене  на  регистрите  при 
Министерството на регионалното раз-
витие  и  благоустройството  на  Ев-

ропейските  групи  за  териториално 
сътрудничество  със  седалище  в  Ре-
публика  България  и  на  българските 
юридически  лица,  които  членуват  в 
такива  групи със седалище извън те-
риторията на Република България  66

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № РД-02-20-9 от 
2012 г. за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация  2

За  изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за 
обема и съдържанието на устройстве-
ните планове  11

За  изменение на Наредба № 4 от  2001 г. 
за обхвата и съдържанието на инвести-
ционните проекти  13

За  условията и реда за влагане на строител-
ни продукти в строежите на Република
България (№ РД-02-20-1)  14

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2004 г.  за  енергийна ефектив-
ност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради  27

За  изменение на Наредба № РД-02-20-10 от 
2012 г. за условията за изграждане или 
монтиране върху платното за движение 
на изкуствени неравности и на други 
средства за ограничаване на скоростта
на движение и изискванията към тях  32

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2001 г. за сигнализация на пътищата 
с пътна маркировка  34

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от  2010 г.  за  вре менната  организация 
и  безопасността  на  движението  при 
извършване на строи телни и монтажни
работи по пътищата и улиците  34

За  допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. 
за енергийна ефективност на сгради  35

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 17 от 2001 г. за регулиране на дви-
жението  по  пътищата  със  светлинни 
сигнали  35

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 18  от  2001 г.  за  сигнализация  на
пътищата с пътни знаци  35

За  допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 
2012 г. за издаване на удостоверения въз
основа на регистъра на населението  53

За  Държ а вн а т а   н и в е л ач н а   м р еж а
(№ РД-02-21-1)  55

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2004 г. за планиране и проектиране 
на комуникационно-транспортните сис-
теми на урбанизираните територии  56

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функционира-
не на Единната система за гражданска
регистрация  64

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на пло-
щадките за игра  69
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За  изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 
2012 г. за издаване на удостоверения въз
основа на регистъра на населението  69

За  изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите  79

За  изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 2004 г. за енергийна ефективност на
сгради  90

ИНСТРУКЦИИ

За  мерките  и  средствата  за  защита  на 
личните данни, получавани, обработ-
вани,  предоставяни  и  съх ранявани  в 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройст вото чрез Главна 
дирекция „Граж данска регистрация и 
административно обслужване“ и нейни-
те териториални звена (№ 03-04-357)  26

За  отменяне на Инструкция № 1 от 2001 г. 
за прилагане на чл. 19а  от Закона  за 
гражданската регистрация  64

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

КОНВЕНЦИИ

Всемирна пощенска конвенция  3
Международна  конвенция  за  изваждане 

на  потънало  имущество  от Найроби, 
2007  40

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  услугите по пощенските плащания  3
За  изграждане  на  висококачествена  и 

високоскоростна  железопътна  мрежа
в Югоизточна Европа  27

За  признаване на обучението и свидетел-
ствата за право способност на моряци за 
работа на борда на кораби, регистрирани 
в Йордания, между Министерството на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията на Република Бъл-
гария – Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, и Министерството на 
транспорта  на  Хашемитско  кралство
Йордания – „Морска администрация“  45

За  признаване на обучението и свидетел-
ствата за право способност на моряци за 
работа на борда на кораби, регистрирани 
в Република България, между Минис-
терството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията на 
Република  България – Изпълнителна 
агенция  „Морска  администрация“,  и 
Министерството на транспорта на Хаше-
митско кралство Йордания – „Морска
администрация“  45

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Азербайджан  за  сътрудничество  в 
областта на електронните съобщения, 
информационните технологии и елек-
тронното управление  54

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Румъния за 
сътрудничество в сферата на информа-
ционните технологии и съобщенията  62

Между Изпълнителна агенция „Морска ад-
министрация“ към Министерството на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията на Република Бъл-
гария и Агенцията за морски транспорт 
към Министерството на икономиката 
и  устойчивото  развитие  на  Грузия  за 
взаимно  признаване  на  свидетелства 
на  морските  лица  съгласно  Правило 
I/10 на Международната конвенция за 
вахтената служба и нормите за подго-
товка и освидетелстване на моряците, 
1978 г., както е изменена  81

ПРОТОКОЛИ

Заключителен  протокол  към  Всемирната
пощенска конвенция  3

От  2002 г.  към  Атинската  конвенция  от-
носно  превоза  на  пътници  и  личния 
им багаж по море от 1974 г.  8

ПРАВИЛНИЦИ

Общ  правилник  на  Всемирния  пощенски 
съюз  3

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника  за  устройството,  функциите  и 
дейността  на  Държавно  предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“  31

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството, функциите и дейността 
на Държавно предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура“   37

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Държав-
но предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“  76

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № 10 от 2014 г. 
за обхвата и съдържанието, изработва-
нето, одобряването и изменението на 
генералните планове на пристанищата
за обществен транспорт  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 57 от 2004 г. за постигане на опера-
тивна съвместимост на националната 
железопътна система с железопътната 
система  в  рамките  на  Европейския
съюз  4

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2004 г. за прегледите на кора-
бите и корабопритежателите  5

За  изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 2004 г. за корабните документи   7

За  изменение  и  допълнение  на  Hаредба 
№ 1  от  2007 г.  за минималните изис-
квания за безопасност в тунели по ре-
публиканските пътища, които съвпадат 
с  трансевропейската  пътна  мрежа  на
територията на Република България  8
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За  отменяне на Наредба № 53 от 2004 г. 
за  условията  и  реда  за  постигане  на 
сигурността на корабите и пристани-
щата  13

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 60  от  2009 г.  за  одобряване  типа 
на нови моторни превозни средства и 
техните ремаркета  17

За  отменяне на Наредба № 2409 от 2004 г. 
за  изискванията  относно  тарифите 
за  редовни  и  чартърни  въздушни
превози  23

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 46 от 2001 г. за железопътен превоз 
на опасни товари  24

За  допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. 
за удостоверяване експлоатационната 
годност на граждански летища, лета-
телни площадки, системи и съоръжения 
за наземно обслужване, за лицензиране 
на летищни оператори и оператори по 
наземно обслужване и за достъпа до 
пазара  по наземно  обслужване  в  ле-
тищата  26

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2006 г. за системите и средства-
та за комуникация, радионавигация и 
радиолокационен обзор и процедурите 
за комуникация в гражданското възду-
хоплаване  28

За  отменяне на Наредба № 2320 от 2006 г. 
за условията и реда за постигане на 
сигурността в гражданското въздухо-
плаване  31

За  условията и реда за издаване на свидетел-
ства за правоспособност на пилоти, сви-
детелства за организации за обучение, 
обучаващи пилоти и кабинен екипаж, 
и свидетелства за медицинска годност 
на  авиационен  персонал – пилоти  и 
кабинен екипаж, в съответствие с изис-
кванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 
на Комисията от 3 ноември 2011 г. за 
определяне на технически изисквания и 
административни процедури във връз-
ка с екипажите на въздухоплавателни 
средства  в  гражданското  въздухопла-
ване в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 216/2008 на Европейския парламент 
и  на  Съвета  и  контрола  върху  тях
(№ 39)  33

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 43 от 2001 г. за железопътен превоз 
на пътници, багажи и колетни пратки  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2009 г. за аварийно-спасителното
сигуряване на гражданските летища  51

Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и 
§ 5  от  преходните  и  заключителните 
разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. 
за правилата и нормите за проектиране, 
изграждане и въвеждане в експлоатация 
на  кабелни  електронни  съобщителни 
мрежи  и  прилежащата  им  инфра-
структура  51

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 59 от 2006 г. за управление на безо-
пасността в железопътния транспорт   58

За  допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. 
за обработка и превоз на опасни и/или 
замърсяващи товари по море и на опасни 
товари по вътрешни водни пътища  59

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за 
провеждането на изпитите на кандида-
ти за придобиване на правоспособност 
за  управление  на  моторно  превозно 
средство и реда за провеждане на про-
верочните изпити  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 54  от  2003 г.  за  медицинските  и 
психологическите  изисквания  към 
персонала, който осъществява железо-
пътни превози на пътници и товари и 
съпътстващите ги дейности, и за про-
веждане на предпътните (предсменни)
медицински прегледи  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 56 от 2003 г. за изискванията, услови-
ята и реда за обучение на кандидатите 
за  придобиване  на  правоспособност, 
изисквана от персонала, отговорен за 
безопасността на превозите с железопъ-
тен транспорт, или признаване на такава 
правоспособност и реда за провеждане 
на проверочните изпити на лицата от 
персонала, отговорен за безопасността
на превозите  76

За  допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. 
за условията и реда за извършване на 
автомобилен превоз на опасни товари  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 54 от 2004 г. за техническите изис-
квания и оценяване съответствието на 
оборудването на морските кораби  77

За  изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2012 г. за компетентност на морските 
лица в Репуб лика България  83

За  допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. 
за  регистрация  на  граждански  въз-
духоплавателни средства в Република
България  85

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2011 г. за оправомощаване и от-
тегляне на предоставените правомощия 
за извършване на прегледи на кораби
и корабопритежатели  100

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 3 от 2008 г. за организиране и про-
веждане на изпитите на кандидатите 
за  придобиване  на  правоспособност 
за  управление  на  моторно  превозно
средство  70

За  отменяне  на  Инструкция  № 512  от 
2006 г.  за  провеждане  на  радиотеле-
фонна  комуникация  при  обслужване 
на въздушното движение в Република 
България  93



СТР.   9 4   СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 01 5   Г.   БРОЙ  10 3

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  

ПОЛИТИКА

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение на Устройствения правилник 
на Центъра за развитие на човешките 
ресурси и регионални инициативи  35

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2003 г. за условията и реда за 
издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор 
на ваучери за храна и осъществяване
дейност като оператор  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за без-
опасност и/или здраве при работа  46

За  подобряване на  условията на  труд на 
бременни работнички и на работнички 
родилки или кърмачки (№ РД-07-4)  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2003 г. за защита на работещите 
от рискове, свързани с експозиция на 
канцерогени и мутагени при работа  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 13 от 2003 г. за защита на работещите 
от рискове, свързани с експозиция на 
химични агенти при работа  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2006 г. за условията и реда за 
даване на разрешения за работа на лица, 
ненавършили 18 години  46

За  изменение  на  Наредба  № РД-07-5  от 
2008 г. за условията и реда за отпускане 
на целева помощ за отопление  48

За  условията и реда за предоставяне, ре-
гистриране  и  отчитане  на  трудовите 
договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса 
на  труда  пред  инспекцията  по  труда
(№ РД 07-8)  54

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07-5  от  2008 г.  за  условията  и 
реда за отпускане на целева помощ за
отопление  56

За  изискванията към квалификацията на 
персонала на търговци за извършване на 
дейности по осигуряване на пожарната 
безопасност на обекти и/или поддър-
жане и обслужване на уреди, системи 
и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност (№ 8121з-1100)  75

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТУРИЗМА

ПРОТОКОЛИ

За  разширяване  на  сътрудничеството  в 
областта на туризма между Министер-
ството на туризма на Република Бъл-
гария и Министерството на културата 
и туризма на Република Азербайджан  50

За  сътрудничество в областта на туризма 
между Министерството на туризма на 
Република България и Министерство-
то  на  икономиката  на Португалската
република  78

За  сътрудничество в областта на обучени-
ето по туризъм между Министерството 
на туризма на Република България и 
Министерството  на  икономиката  на
Португалската република  90

НАРЕДБИ

За  изискванията  към  туристическите 
хижи, туристическите учебни центрове, 
туристическите спални и прилежащите 
към тях заведения за хранене и реда за 
определяне на категория, отказ, прекра-
тяване и понижаване на определената
им категория (№ 1)  37

За  единните  стандарти и  за  организаци-
ята  на  дейността  на  туристичес ките 
информационни  центрове  (ТИЦ)  и 
Националната мрежа на туристическите 
информационни центрове (№ 2)  85

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

ДОГОВОРИ

За  заем от 08 декември 2014 г. между Ре-
публика България (пред ставлявана от 
Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС 
БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕ-
ТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ 
(клон Лондон) и „УНИКРЕДИТ БУЛ-
БАНК“ АД – в ролята на регистратори 
и упълномощени водещи организатори, 
и  „УНИКРЕДИТ  БАНК“  АГ  (клон
Лондон) – в ролята на агент  2

Финансов договор между Република Бъл-
гария и Европейската инвестиционна 
банка (проект „България – съфинанси-
ране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. 
(СПЗ)“)  3

За  дилърство между Република България 
в качеството на Емитент и Ситигруп 
Глобъл  Маркетс  Лимитид,  ЕйчЕсБи-
Си Банк ПиЕлСи,  Сосиете Женерал 
и  Уникредит  Банк  АГ  в  качеството 
на  Организатори  и  Дилъри  относно 
Глобална  средносрочна  програма  на 
Република  България  за  издаване  на 
облигации  на  стойност  8 000 000 000
евро, подписан на 6 февруари 2015 г.   25

За  агентство между Република България 
в качеството на Емитент и Ситибанк 
Н.А.,  клон  Лондон,  в  качеството  на 
Фискален агент, Платежен агент, Агент 
по замяната, Агент по прехвърлянето и 
Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал 
Маркетс Дойчланд АГ в качеството на 
Регистратор, Платежен агент и Агент 
по  прехвърлянето  относно  Глобална 
средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на 
стойност 8 000 000 000 евро, подписан 
на 6 февруари 2015 г.   25
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СПОРАЗУМЕНИЯ

За  създаване на Център за високи пости-
жения в областта на финансите  11

Изменение на Споразумението меж ду пра-
вителството на Република България и 
правителството на Конфедерация Швей-
цария относно оказването на финансова
помощ  90

АКТОВЕ

За  поемане на задължения от Република 
България в качеството на Емитент от-
носно Глобална средносрочна програма 
на Република България за издаване на 
облигации на стойност 8 000 000 000 
евро, подписан на 6 февруари 2015 г.  25

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за данък върху 
добавената стойност  1

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове  49

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-8  от  2005 г.  за  съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и 
съхранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях 
лица,  както  и  от  самоосигуряващите 
се лица  4

За  изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда 
за подаване и съхранение на данни от 
работодателите, осигурителите за осигу-
рените при тях лица, както и от самооси-
гуряващите се лица  14

За  допълнение  на  Наредба  № Н-18  от 
2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби  в  търговските  обекти  чрез
фискални устройства  14

За  допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. 
за специфичните изисквания и контрола, 
осъществяван от митническите органи 
върху средствата за измерване и контрол
на акцизни стоки  39

За  изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби 
в  търговските  обекти  чрез  фискални 
устройства  44

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране  и 
отчитане  на  продажби  в  търговските
обекти чрез фискални устройства  49

За  допълнение  на  Наредба  № Н-18  от 
2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби  в  търговските  обекти  чрез
фискални устройства  54

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 5 от 2007 г. за реда и условията за 
придобиване, регистриране, изплащане 
и търговия с държавни ценни книжа   56

За  отменяне  на  Наредба  № 2  от  2006 г. 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на  средства  за  компенсиране  на  на-
малените  приходи  от  прилагането на 
цени  за  пътуване  по  автомобилния 
транспорт,  предвидени  в  нормативни 
актове за определени категории пътници 
и Наредба № 3 от 2005 г. за условията 
и реда за предоставяне на средства за 
субсидиране на превоза на пътниците 
по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транс-
порта в планински и други райони  57

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-1 от 2014 г.  за специфичните из-
исквания и контрола, осъществяван от 
митническите органи върху средствата 
за  измерване  и  контрол  на  акцизни
стоки  58

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-8  от  2005 г.  за  съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и 
съхранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях 
лица,  както  и  от  самоосигуряващите
се лица  60

За  изменение на Наредбата за изменение 
и  допълнение  на  Наредба  № Н-18  от 
2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби  в  търговските  обекти  чрез
фискални устройства  66

За  изменение  на  Наредба    № H-17  от 
2006 г.  за  прилагане  на  разпоредбите 
на  Приложение  № 37  и  Приложение 
№ 38  от  Регламент  (ЕИО)  № 2454/93 
на Комисията относно писмено декла-
риране чрез Единния административен
документ  69

За  отменяне на Наредба № Н-19 от 2006 г. 
за определяне обхвата на информаци-
ята, която всички общини са длъжни 
да  водят,  съхраняват  и  предоставят 
на  Министерството  на  финансите  за 
поетия  от  тях  дълг  в  съответствие  с 
изискванията на Европейския съюз и на 
българското законодателство за отчет-
ността, ста тистиката и бюджетирането 
на публичния сектор, както и за реда, 
начина  и  сроковете  за  отчитането  и
предоставянето є  73

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране  и 
отчитане  на  продажби  в  търговските
обекти чрез фискални устройства   83

За  допълнение  на  Наредба  № Н-18  от 
2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби  в  търговските  обекти  чрез 
фискални устройства  84

За  отменяне на Наредба № 4 от 2014 г. за 
реда и начина за предоставяне и отчи-
тане на средствата за финансиране на 
дейностите по техническата ликвидация, 
по техническата и биологичната рекул-
тивация и изпълнението на свързаните с 
това дейности по водовземане, пречист-
ване, заустване и мониторинг на води, 
както и всякакъв друг вид мониторинг 
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за  ликвидиране  на  последствията  от 
проучването,  добива  и  преработката
на уранова суровина  84

ИНСТРУКЦИИ
За  организацията и реда за осъществяване 

на конвойната дейност от митническите 
органи (№ 2)  85

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На  Патентното  ведомство  на  Република

България  14, 93

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИИ
За  вида на информацията и реда за пре-

доставянето  є  от Министерството  на 
вътрешните работи и Държавна агенция 
„Национална  сигурност“  на  Бюрото 
по  защита  при  главния  прокурор  за 
изпълнение  на  функциите  на  бюрото
(№ І-1298)  95

ВЪРХОВЕН  
КАСАЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЯ
За  избор за съдия в Конституционния съд

на Република България (№ 1)  78

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЯ
По административно дело:

Номер 16193  от 2013 г.  (№ 15086)  11
Номер  6953  от 2013 г.  (№ 12022)  15
Номер  3370  от 2014 г.  (№ 13965)  20
Номер  5993  от 2013 г.  (№ 12921)  32
Номер  4653  от 2014 г.  (№  14558)  34
Номер 10340  от 2014 г.  (№  3344)  38
Номер  9539  от 2014 г.  (№  5890)  39
Номер  5489  от 2014 г.  (№  5080)  42
Номер  2277  от 2015 г.  (№  5698)  44
Номер 10538  от 2014 г.  (№  1155)  50
Номер  2447  от 2014 г.  (№ 12652)  51
Номер  5981  от 2015 г.  (№  8834)  58
Номер  7996  от 2014 г.  (№ 15465)  65
Номер  7996  от 2014 г.  (№  7362)  66
Номер  5547  от 2012 г.  (№  6046)  83
Номер  1265  от 2014 г.  (№  6686)  100
Номер  4528  от 2014 г.  (№  8770)  100
Номер  8986  от 2015 г.  (№ 12637)  100
Номер  4389  от 2015 г.  (№ 13014)  100

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ
За  изменение и допълнение на Правилника

за администрацията в съдилищата  2

За  изменение и допълнение на Правил-
ника  за  организация  на  дейността 
на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация  82

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  организацията  на  дейността  на  Ин-
спектората към Висшия съдебен съвет 
и за дейността на администрацията и
на експертите  66

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ПРАВИЛНИЦИ

За  дейността на Помирителната комисия
за платежни спорове  101

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 33 от 2003 г. за възнаграждението на 
синдика в банка в несъстоятелност  87

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен 
регистър  93

За  задължителните  минимални  резерви, 
които банките поддържат при Българ-
ската народна банка (№ 21)  94

За  определяне на реда на финансиране на 
административните разходи на Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките
(№ 29)  103

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

СПОГОДБИ

Между  Република  България  и  Кралство 
Норвегия  за  избягване  на  двойното
данъчно облагане на доходите  97

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Съединените 
американски щати за подобряване спаз-
ването на данъчното законодателство 
в международен аспект и въвеждането
в действие на FATCA  89

НАЦИОНАЛЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт  46

НАРЕДБИ

За  допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. 
за ползване и изплащане на паричните 
помощи  за  профилактика  и  рехаби-
литация  4
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ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраня-
ване  на  разплащателните  ведомости 
на  прекратени  осигурители  без  пра-
воприемник  6

За  отменяне  на  Инструкция  № 1  от 
2011 г.  за  работата  и  отчетността  с 
болничните листове за временна не-
работоспособност  18

За  реда  и  начина  за  осъществяване  на 
контролно-ревизионна дейност от кон-
тролните органи на Националния оси-
гурителен институт (№ 1)  28

НАЦИОНАЛНА  
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДОГОВОРИ

За  приемане  на  обеми  и  цени  на  ме-
дицинската  помощ  за  2015 г.  между 
Националната  здравноосигурителна 
каса  и  Българския  лекарски  съюз 
(№ РД-НС-01-2)  5

За  приемане на обеми и цени на денталната 
помощ за 2015 г. между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския 
зъболекарски съюз (№ РД-НС-01-4)  5

УСЛОВИЯ И РЕД

За  изменение и допълнение на Условия и ред 
за сключване на договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, 
заплащани  напълно  или  частично  от 
НЗОК  2, 97

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАРЕДБИ

За  специфичните изисквания, условията и 
реда за постъпване на държавна служ-
ба  в Държавна  агенция  „Национална
сигурност“ (№ І-3)  90

За  кариерното развитие в Държавна аген-
ция „Национална сигурност“ (№ І-4)  90

ИНСТРУКЦИИ

За  условията и реда за носене на служеб-
но оръжие от държавните служители 
на  Държавна  агенция  „Национална
сигурност“ (№ І-5)  101

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Лесозащитна станция 
гр. София  54

За  изменение на Устройствения правилник 
на Дирекция на Природен парк „Вра-
чански Балкан“  54

За  изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Лесозащитна станция
гр. Пловдив  63

За  изменение на Устройствения правилник 
на Лесозащитна станция гр. София  64

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

ПРОЦЕДУРИ

За  акредитация BAS QR 2, версия 7, реви-
зия 2 от 20 април 2015 г.  31

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ  
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  изменение  на Споразумението между 
правителството  на  Република  Бълга-
рия и правителството на Обединеното 
кралство  Великобритания  и  Северна 
Ирландия относно защитата на класи-
фицирана информация  45

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Беларус за взаимна защита на класи-
фицираната информация  52

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ  
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2013 г. за регулиране на цените 
на електрическата енергия  4

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО  
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ПРАВИЛНИЦИ

За  дейността на Комисията за енергийно 
и водно регулиране и на нейната адми-
нистрация  43

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2013 г. за регулиране на цените
на природния газ  94

ПРАВИЛА

За  търговия с природен газ  59
За  изменение и допълнение на Правилата 

за предоставяне на достъп до газопре-
носните и/или газо разпределителните 
мрежи и за достъп до съоръженията за 
съхранение на природен газ  59

За  изменение и допълнение на Правилата
за търговия с електрическа енергия  90
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Комисията за защита
на конкуренцията  78

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА  

ИНТЕРЕСИ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилникa 
за организацията и дейността на Коми-
сията за предот вратяване и установяване 
на конфликт на интереси  40

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
никa за организацията и дейността на 
Комисията за предот вратяване и уста-
новяване на конфликт на интереси  90

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР  
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правил-
ника  за  дейността  на  Комисията  за 
публичен надзор над регистрираните 
одитори  20, 66, 98

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУ-
МЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНА-
ВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА АРМИЯ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за разкриване 
на документите и за обявяване на при-
надлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия
и на нейната администрация  28

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1  от  2010 г.  за  правилата  за  полз-
ване, разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за 
ползване,  резервиране  и  отнемане  на
номера, адреси и имена  91

РЕШЕНИЯ

За  изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобще-
ния за собствени нужди чрез радиосъо-

ръжения, които ползват радио честотен 
спектър, който не е необходимо да бъде 
индивидуално определен (№ 25)  12

За  изменение и допълнение на Списък на 
радиосъоръженията,  използващи  хар-
монизирани в рамките на Европейския 
съюз радиочестотни ленти, и крайните 
електронни  съобщителни  устройства
(№ 27)  12

За  изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни  мрежи  от  радиослужба 
„Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях (№ 160)   29

За  изменение и допълнение на Техниче-
ски изисквания за работа на наземни 
мрежи,  позволяващи  предоставяне 
на  електронни  съобщителни  услуги
(№ 163)  29

За  изменение и допълнение на Списък на 
радиосъоръженията,  използващи  хар-
монизирани в рамките на Европейския 
съюз радиочестотни ленти, и крайните 
електронни  съобщителни  устройства 
(№ 226)  42

За  изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобще-
ния за собствени нужди чрез радиосъо-
ръжения, които ползват радиочестотен 
спектър, който не е необходимо да бъде 
индивидуално определен (№ 228)  42

За  приемане на Регулаторна политика за 
управление на радиочестотния спектър 
(№ 408)  69

За  изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на наземни мрежи, 
позволяващи предоставяне на електрон-
ни съобщителни услуги (№ 439)  75

За  изменение и допълнение на Функцио-
нални спецификации за осъществяване 
на преносимост на национално значими 
номера при промяна на доставчика на 
обществена мобилна телефонна услуга 
(№ 553)  91

За  изменение и допълнение на Функцио-
налните спецификации за преносимост 
на географски номера при промяна на 
доставчика  на  фиксирана  телефонна 
услуга и/или при промяна на адреса в 
рамките на един географски национален
код за направление (№ 555)  91

За  изменение и допълнение на Функцио-
налните спецификации за осъществя-
ване на преносимост на негеографски 
номера при промяна на доставчика, пре-
доставящ съответната услуга (№ 557)  91

За  изменение  на  Техническите  изисква-
ния  за  осъществяване  на  електронни 
съобщения  чрез  радиосъоръжения  от
 любителската радио служба (№ 618)  100

За  изменение и допълнение на Технически-
те изисквания за работа с електронни 
съобщителни  мрежи  от  неподвижна 
радиослужба и съоръженията, свързани 
с тях (№ 621)  100
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

НАРЕДБИ

За  капиталовата адекватност, ликвидност-
та на инвестиционните посредници и 
осъществяването на надзор за спазва-
нето им (№ 50)  52

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11  от  2003 г.  за  лицензите  за  из-
вършване  на  дейност  като  регулиран 
пазар, за организиране на многостранна 
система за търговия, за извършване на 
дейност като инвестиционен посредник, 
инвестиционно дружество, управляващо 
дружество и дружество със специална
инвестиционна цел  53

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2003 г. за изискванията, на ко-
ито  трябва  да  отговарят физическите 
лица, които по договор непосредствено 
извършват сделки с ценни книжа и ин-
вестиционни консултации относно цен-
ни книжа, както и реда за придобиване 
и отнемане на правото да упражняват 
такава дейност  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 45  от  2012 г.  за  достъпа  до  съхра-
няваните  от  Комисията  за  финансов 
надзор документи  80

За  допълнение на Наредба № 49 от 2014 г. 
за  задължителното  застраховане  по 
чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застра-
ховането и за методиката за уреждане 
на претенции за обезщетение на вре-
ди, причинени на моторни превозни
средства  95

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА  
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЯ

Относно  обявяване  на  Лъчезар  Стаменов 
Никифоров за избран за народен пред-
ставител  в  Четиринадесети  изборен 
район – Пернишки (№ 1428-НС)  8

Относно обявяване на Дончо Спасов Бакса-
нов за народен представител в Трина-
десети изборен район – Пазарджишки 
(№ 1456-НС)  16

Относно  поправка  на  техническа  грешка 
в Решение № 1456-НС от 25 февруари
2015 г. на ЦИК (№ 1462-НС)  19

Относно  обявяване  за  избран  за  народен 
представител  в  Двадесет  и  четвърти 
изборен  район – София,  на  място-
то  на  Веселин  Бориславов  Вучков
(№ 1467-НС)  20

Относно приемане на Правилник за органи-
зацията на дейността на Централната 
избирателна комисия и структурата и 
функциите на нейната администрация 
(№ 1489)  43

Относно утвърждаване образци на изборни-
те книжа  за произвеждане на избори 

за  общински  съветници  и  кметове
(№ 1512-МИ)  61

Относно  утвърждаване  на  образците  на 
книжа за произвеждане на национален 
референдум  на  25  октомври  2015 г.
(№ 1532-НР)  66

Относно допълване на образци на изборни 
книжа съгласно приложения, утвърдени 
с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. 
на ЦИК, за изборите за общински съ-
ветници и за кметове на 25 октомври 
2015 г. (№ 1961-МИ)  70

Относно утвърждаване образец на изборна 
книга – Удостоверение  за наблюдател 
на  изборите  за  общински  съветни-
ци  и  за  кметове  и  на  националния 
референдум  на  25  октомври  2015 г.
(№ 1971-МИ/НР)  70

Относно  обявяване  за  избран  за  наро-
ден  представител  в  Десети  изборен 
район – Кюстендилски,  Иван  Тодо-
ров  Ибришимов  от  листата  на  коа-
лиция  „БСП лява България“  на мяс-
тото  на  Мая  Божидарова  Манолова
(№ 2522-НС)  79

Относно  обявяване  за  избран  за  народен 
представител в 18. изборен район – Раз-
градски, Михаил Парашкевов Тодоров 
от  листата  на  политическа  партия
„ГЕРБ“ (2900-НС)  87

Относно обявяване за избрана за народен 
представител в 3. изборен район – Вар-
ненски, Даниела Йорданова Панайото-
ва от листата на политическа партия 
„ГЕРБ“ (2914-НС)  87

Относно  обявяване  за  избран  за  народен 
представител в 1. изборен район – Бла-
гоевградски, Йордан Георгиев Андонов 
от  листата  на  политическа  партия
„ГЕРБ“ (2915-НС)  87

Относно  обявяване  за  избран  за  народен 
представител в 11. изборен район – Ло-
вешки,  Иван  Николов  Миховски  от 
листата на политическа партия „ГЕРБ“ 
(№ 2916-НС)  87

Относно  обявяване  за  избран  за  народен 
представител  от  Тридесети  изборен 
район – Шуменски,  Стефан  Стайнов 
Желев от листата на политическа партия 
„ГЕРБ“ (№ 2919-НС)  87

Относно обявяване за избрана за народен 
представител от Четиринадесети избо-
рен район – Пернишки, Ирена Любено-
ва Соколова от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ (№ 2920-НС)  87 

Относно  обявяване  за  избрана  за  наро-
ден представител от Двадесет и осми 
изборен  район – Търговищки,  Венка 
Константинова  Стоянова  от  листа-
та  на  политическа  партия  „ГЕРБ“
(№ 2923-НС)  87

Относно обявяване на Христо Грудев Грудев 
за народен представител от Седемна-
десети  изборен  район – Пловдивски
(№ 2930-НС)  89
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в 

„Държавен вестник“ през 2015 г.

Цифрата в числителя означава броя, в който 
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в 
знаменателя – страницата в съответния брой на 
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума 
(главния израз) в текста.

А
Авиационни дейности, Наредба № 1 за опреде-

ляне на реда и начина за разходване на приходите 
от продажбата на квоти за емисии от – чрез търг 
24/49; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2015 г. за определяне на реда и 
начина за разходване на приходите от продажбата 
на квоти за емисии от – чрез търг 63/43.

Автомобилни превози, Закон за изменение на 
Закона за – 91/10; 100/3.

Авторско право и сродните му права, Закон за 
допълнение на Закона за – 14/13.

Агенция за устойчиво енергийно развитие, ПМС 
№ 122 за изменение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 217 на Министерския съвет 
от 2012 г. 37/3.

Агенция „Митници“, ПМС № 100 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 57 на Министерския съвет от 
2014 г. 31/3.

Агенция по вписванията, ПМС № 80 за измене-
ние и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 89 на Министерския съвет 
от 2007 г. 27/10.

Административни нарушения и наказания, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 81/7.

Административно обслужване, ПМС № 83 за 
изменение и допълнение на Наредбата за – , 
приета с ПМС № 246 на Министерския съвет от 
2006 г. 27/23.

Академия на Министерството на вътрешните 
работи, Наредба № 8121з-411 за приемане на 
курсанти, студенти и докторанти в – за учебната 
2015/2016 година 29/38; Инструкция № 8121з-1008 
за условията, реда за получаване и размера на 
стипендии на курсантите в – редовна форма на 
обучение и за условията и реда за получаване 
на полагащото им се униформено облекло 67/45.

Акредитация, Процедура за – BAS QR 2, версия 
7, ревизия 2 от 20 април 2015 г. 31/13.

Акт, – за поемане на задължения от Републи-
ка България в качеството на Емитент относно 
Глобална средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 
2015 г. 25/156.

Акушерска помощ, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за пре-
доставяне на – на здравно неосигурени жени и 
за извършване на изследвания извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване на деца и 
бременни жени 103/27.

Акцизи и данъчни складове, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 30/2; 92/2; Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – 49/1.

Акцизни стоки, Наредба за допълнение на На-
редба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисква-
ния и контрола, осъществяван от митническите 
органи върху средствата за измерване и контрол 
на – 39/26; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните 
изисквания и контрола, осъществяван от митни-
ческите органи върху средствата за измерване и 
контрол на – 58/38.

Ангажименти за разходи, ПМС № 306 за из-
вършване на промени на утвърдените със Закона 
за държавния бюджет на Република България за 
2015 г. максимални размери на – , които могат 
да бъдат поети през 2015 г. 89/7.

Атмосферен въздух, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за чистотата на – 101/39.

Б
Банкова несъстоятелност, Закон за изменение 

и допълнение на Закона за – 22/9; 61/13.
Батерии и акумулатори, ПМС № 225 за из-

менение и допълнение на Наредбата за – и за 
негодни за употреба – , приета с ПМС № 351 на 
Министерския съвет от 2012 г. 66/21.

Бедствия, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за защита при – 81/9.

Бежанци, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за убежището и – 80/2; 101/35.

Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 159 
за изменение и допълнение на ПМС № 118 на 
Министерския съвет от 2014 г. за условията и 
реда за определяне на изпълнител от страна 
на бенефициенти на – от Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство и 
Норвежкия финансов механизъм 50/9; ПМС № 207 
за изменение и допълнение на ПМС № 107 на 
Министерския съвет от 2014 г. за определяне на 
реда за предоставяне на – по програмите, съфи-
нансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохези-
онния фонд на Европейския съюз и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство за периода 
2014 – 2020 г. 62/128.

Безопасност на движението, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. 
за временната организация и – при извършване 
на строи телни и монтажни работи по пътищата 
и улиците 34/63.

Безплатна храна, Наредба № 8121з-904 за 
определяне на условията и реда за предоставя-
не на – на служителите на Министерството на 
вътрешните работи за извършване на дейности, 
свързани със специфичния характер на труда 
на служителите, и на ободряващи напитки на 
служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 
до 06,00 ч. 62/152.

Безработица, ПМС № 52 за изменение на 
Наредбата за отпускане и изплащане на парич-
ните обезщетения за – , приета с ПМС № 32 на 
Министерския съвет от 2002 г. 20/3.
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Бенефициенти по проекти, ПМС № 252 за при-
емане на Единна процедура за осигуряване на 
средства за заплащане на данък върху добавената 
стойност и/или митни сборове на – , финансирани 
съгласно Споразумението между правителството 
на Република България и правителството на Съ-
единените американски щати за икономическа, 
техническа и съответна друга помощ 72/15.

Библиотечен фонд, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за съхра-
няването, ползването и разпореждането с доку-
менти от – 10/80.

Биологично разнообразие за животинските и 
растителните видове, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда 
и ус ловията за издаване на разрешителни за из-
ключенията от забраните, въведени със Закона 
за – от приложение № 3, за животинските видове 
от приложение № 4, за всички видове диви птици, 
извън тези от приложение № 3 и приложение 
№ 4 и за използване на неселективните уреди, 
средства и методи за улавяне и убиване от при-
ложение № 5 19/113.

Благородни метали и скъпоценни камъни, ПМС 
№ 19 за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за вписване в регистъра и 
за изискванията към дейността на лицата, които 
осъществяват дейност по добиване, преработване 
и сделки с – и изделия със и от тях по занятие, 
приета с ПМС № 181 на Министерския съвет от 
2004 г. 12/37.

Болнични листове, Инструкция за отменяне на 
Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчет-
ността с – за временна неработоспособност 18/40.

Българска агенция за инвестиции, ПМС № 105 
за приемане на Устройствен правилник на – и 
на Устройствен правилник на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия към министъра на икономиката 
32/10.

Българска народна банка, Закон за изменение 
на Закона за – 48/2.

Българска телеграфна агенция, Закон за изме-
нение на Закона за – 74/6.

Българско гражданство, Наредба за изменение 
на Наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване 
владеенето на български език при придобиване 
на – по натурализация 15/11; Наредба за изме-
нение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на 
глава пета от Закона за – 84/72.

Бюра за съдимост, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функ-
циите и организацията на дейността на – 78/18.

В
Ваучери за обучение, ПМС № 280 за определя-

не на условията и реда за предоставяне на – на 
безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014/2020 г. 81/15.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, ПМС № 118 за откриване на институти 
в структурата на – 36/4.

Ветерани от войните, ПМС № 308 за измене-
ние на Правилника за прилагане на Закона за – , 
приет с ПМС № 168 на Министерския съвет от 
1999 г. 89/7.

Ветеринарни лекари, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за съсловната организация 
на – в България 37/2.

Вещи лица, Наредба № 2 за вписването, квали-
фикацията и възнагражденията на – 50/40.

Взаимодействие, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. 
за – между Министерството на отбраната и Ми-
нистерството на вътрешните работи 15/17.

Висш експертен екологичен съвет, Правилник 
за функците, задачите и състава на – 19/16.

Висш съдебен съвет, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за организация на 
дейността на – и неговата администрация 82/26.

Висше образование, Закон за изменение на 
Закона за – 56/16.

Влогове, Закон за гарантиране на – в банките 
62/3.

Води, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 58/3.

Военни клубове, Наредба за допълнение на 
Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда 
за предоставяне на финансова или материална 
помощ и за предоставяне на помещения във – или 
в сгради в управление на Министерството на 
отбраната или структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната 9/41; 40/94; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 
от 2014 г. за условията и реда за предоставяне 
на финансова или материална помощ и за пре-
доставяне на помещения във – или в сгради в 
управление на Министерството на отбраната или 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната 97/73.

Военновременна система за управление на дър-
жавните органи, ПМС № 322 за изменение на 
ПМС № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за 
определяне на обекти от – 92/15.

Военномедицинска академия, Наредба за изме-
нение на Наредба № Н-5 от 2013 г. за определяне 
на реда за ползване и заплащане на медицинските 
дейности в болниците за долекуване, продължи-
телно лечение и рехабилитация в структурата 
на – 2/82; ПМС № 3 за допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на – , приет 
с ПМС № 168 на Министерския съвет от 2009 г. 
6/4; Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Н-5 от 2013 г. за определяне на реда за 
ползване и заплащане на медицинските дейности 
в болниците за долекуване, продължително лече-
ние и рехабилитация в структурата на – 35/100.

Военно-почивно дело, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 15/12; 
81/28.

Военно разузнаване, Закон за – 88/3.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № Н-11 от 2012 г. за условията, 
размерите и реда за изплащане на допълнител-
ни възнаграждения за специфични условия при 
изпълнение на военната служба на – от служба 
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„Военна полиция“ 21/105; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за 
критериите, условията и реда за атестиране на – от 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия 25/168; 97/72; Наредба № Н-5 
за условията, реда и нормите за осигуряване на 
безплатна храна и ободряващи напитки на – и 
цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
и на курсантите във висшите военни училища 
в мирно време 30/44; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за 
ползване под наем на имоти от жилищния фонд 
на Министерството на отбраната и за изплащане 
на компенсационни суми на – и цивилните слу-
жители, които живеят при условията на свободно 
договаряне 80/38.

Временно възпрепятстващо съоръжение по бъл-
гаро-турската граница, ПМС № 55 за реда и усло-
вията за възлагането и изграждането на – 21/2.

Всемирен пощенски съюз, Общ правилник 
на – 3/16.

Всемирна пощенска конвенция, – 3/35; Заклю-
чителен протокол към – 3/54.

Второстепенни разпоредители, ПМС № 73 за 
определяне на – с бюджет към министъра на въ-
трешните работи 25/11; ПМС № 76 за определяне 
на – с бюджет в Националния статистически ин-
ститут 26/13; ПМС № 155 за определяне на – по 
бюджета на Министерството на правосъдието 
48/9; ПМС № 272 за определяне на – с бюджет 
към Националния статистически институт и за 
одобряване на промени на утвърдените разходи 
за персонал по бюджета на Националния статис-
тически институт за 2015 г. 79/102.

Въздухоплаване, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за гражданското – 28/2; 89/3; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2006 г. за системите и средствата за ко-
муникация, радионавигация и радиолокационен 
обзор и процедурите за комуникация в граждан-
ското – 28/20; Наредба за отменяне на Наредба 
№ 2320 от 2006 г. за условията и реда за постигане 
на сигурността в гражданското – 31/13.

Въздушни превози, Наредба за отменяне на На-
редба № 2409 от 2004 г. за изискванията относно 
тарифите за редовни и чартърни – 23/77.

Въздушно движение, Инструкция за отменяне 
на Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане 
на радиотелефонна комуникация при обслужване 
на – в Република България 93/22.

Г
Гаранционен фонд, ПМС № 238 за определяне 

на реда за ликвидация на имуществото на – , 
прекратен на основание на Закона за закриване 
на Националната служба по зърното 69/2.

Главна дирекция „Граж данска регистрация и ад-
министративно обслужване“, Инструкция № 03-04-
357 за мерките и средствата за защита на личните 
данни, получавани, обработвани, предоставяни и 

съх ранявани в Министерството на регионалното 
развитие и благоустройст вото чрез – и нейните 
териториални звена 26/19.

Гори, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 60/9.

Горски територии, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за кон-
трола и опазването на – 79/104; Наредба № 18 за 
инвентаризация и планиране в – 82/27.

Гражданска регистрация, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 55/2; Инструкция 
за отменяне на Инструкция № 1 от 2001 г. за 
прилагане на чл. 19а от Закона за – 64/25.

Граждански въздухоплавателни средства, На-
редба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. 
за регистрация на – в Република България 85/8.

Граждански летища, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за аварий-
но-спасителното осигуряване на – 51/25.

Граждански процесуален кодекс, Закон за изме-
нение и допълнение на – 50/5.

Гранични проверки, Инструкция № 8121з-813 за 
реда и организацията за осъществяване на – на 
граничните контролно-пропускателни пунк тове 
55/41.

Д
Данни, Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сро-
ковете, начина и реда за подаване и съхранение 
на – от работодателите, осигурителите за осигу-
рените при тях лица, както и от самоосигурява-
щите се лица 4/6; 60/131; Наредба за изменение 
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхра-
нение на – от работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и от самооси-
гуряващите се лица 14/110.

Данък върху добавената стойност, Закон за 
допълнение на Закона за – 41/2.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон 
за изменение и допълнение на – 94/3.

Движение по пътищата, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 19/2; 37/2; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 
2001 г. за регулиране на – със светлинни сигнали 
35/101; Наредба № 8121з-532 за условията и реда 
за използване на автоматизирани технически 
сред  ст ва и системи за контрол на правилата 
за – 36/7.

Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по морско 
право за признаване на юрисдикцията на Меж-
дународния трибунал по морско право, Закон за 
приемане на – 89/4.

Дейности по трансплантация, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. 
за възстановяване на разходите и за относителния 
дял на средствата за труд за – , финансирани от 
Министерството на здравеопазването 5/34.

Деца с изявени дарби, ПМС № 40 за приемане на 
Програма на мерките за закрила на – от държав-
ни и общински училища през 2015 г. 18/25; ПМС 
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№ 93 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на – от дър-
жавни и общински училища през 2015 г., приета 
с ПМС № 40 на Министерския съвет от 2015 г. 
30/13; ПМС № 107 за одобряване на допълнител-
ни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките за закрила 
на – от държавни и общински училища през 
2015 г., приета с ПМС № 40 на Министерския 
съвет от 2015 г. 33/67; ПМС № 109 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на – от държавни и общин-
ски училища през 2015 г., приета с ПМС № 40 
на Министерския съвет от 2015 г. 33/68; ПМС 
№ 157 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на – от дър-
жавни и общински училища през 2015 г., приета 
с ПМС № 40 на Министерския съвет от 2015 г. 
50/8; ПМС № 300 за одобряване на допълнителен 
трансфер за 2015 г. за изплащане на стипендия 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни и общински училища през 2015 г., 
приета с ПМС № 40 на Министерския съвет от 
2015 г. 88/18; ПМС № 326 за одобряване на допъл-
нителни разходи по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките за закри-
ла на – от държавни и общински училища през 
2015 г., приета с ПМС № 40 на Министерския 
съвет от 2015 г. 94/33.

Дисциплинарни наказания, Инструкция № 8121з-
470 за организацията на дейността по установя-
ване на дисциплинарни нарушения и налагане 
на – , събирането и обработката на информация 
за състоянието на дисциплината и дисциплинар-
ната практика в Министерството на вътрешните 
работи 34/70.

Дихателна защита, Инструкция за отменяне 
на Инструкция № Iз-1261 от 2006 г. за организи-
ране и осъществяване на – в структурните звена 
на Национална служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ – МВР 4/9.

Добавена стойност, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за данък върху – 1/3.

Добавки в храните, Наредба № 4 за изисква-
нията към използване на – 12/40.

Договор, Финансов – между Република Бълга-
рия и Европейската инвестиционна банка (про-
ект „България – съфинансиране по Фондовете 
на ЕС 2014/2020 г. (СПЗ)“) 3/67; – за заем от 
08 декември 2014 г. между Република България 
(пред ставлявана от Министъра на финансите) и 
ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) 
и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – в ролята 
на регистратори и упълномощени водещи ор-
ганизатори, и „УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ (клон 
Лондон) – в ролята на агент 2/33; – за дилърство 
между Република България в качеството на 
Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, 

ЕйчЕсБиСи Банк ПиЕлСи, Сосиете Женерал и 
Уникредит Банк АГ в качеството на Организа-
тори и Дилъри относно Глобална средносрочна 
програма на Република България за издаване 
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
подписан на 6 февруари 2015 г. 25/14; – за агент-
ство между Република България в качеството 
на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в 
качеството на Фискален агент, Платежен агент, 
Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и 
Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал Маркетс 
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Пла-
тежен агент и Агент по прехвърлянето относно 
Глобална средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. 
25/71; – № РД-НС-01-2 за приемане на обеми и 
цени на медицинската помощ за 2015 г. между 
Националната здравноосигурителна каса и Бъл-
гарския лекарски съюз 5/6; – № РД-НС-01-4 за 
приемане на обеми и цени на денталната помощ 
за 2015 г. между Националната здравноосигу-
рителна каса и Българския зъболекарски съюз 
5/29; – между Република България и Репуб лика 
Казахстан за екстрадиция 64/13;  – за екстрадиция 
между правителството на Република България 
и правителството на Съединените американски 
щати 98/50.

Дом за медико-социални грижи за деца, ПМС 
№ 176 за закриване на – Вет рен, община Сеп-
тември, и на – Разград, 53/9; ПМС № 329 за 
закриване на – Шумен 94/43; ПМС № 208 за 
закриване на – 63/2.

Домашни любимци, Наредба за допълнение 
на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към 
обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или 
предлагат – с цел търговия, към пансиони и 
приюти за животни 48/11.

Допингов контрол, ПМС № 453 за приемане на 
Наредба за – при тренировъчна и състезателна 
дейност 2/2.

Допълнително възнаграждение, Наредба № 8121з-
468 за условията и реда за формиране на – за 
постигнати резултати в служебната дейност на 
служителите в Министерството на вътрешните 
работи 33/71.

Допълнителни плащания, ПМС № 142 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2015 г. във връзка с 
предоставяне на средства от Револвиращия 
инвестиционен фонд по проект „Реформа в 
здравния сектор – заем БУЛ 4565“ 43/2; ПМС 
№ 271 за одобряване на – от централния бюджет 
по бюджета на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
за 2015 г. за приключването на инвестиционни 
проекти на Национална компания „Железопът-
на инфраструктура“ по Оперативна програма 
„Транспорт“ 2007 – 2013 г. 78/11; ПМС № 305 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите за 2015 г. 89/6.

Допълнителни разходи, ПМС № 450 за одобря-
ване на – по централния бюджет за 2014 г. във 
връзка с плащане на корекция по вноската на 
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Република България в общия бюджет на Евро-
пейския съюз 1/2; ПМС № 12 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на транс-
порта, информационните технологии и съобще-
нията за 2015 г. 8/2; ПМС № 26 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на земеде-
лието и храните за 2015 г. 13/15; ПМС № 54 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2015 г. 21/2; ПМС № 56 за одоб-
ряване на – /трансфери за 2015 г. 21/3; ПМС № 64 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на отбраната за 2015 г. 22/57; ПМС № 65 за 
одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2015 г. за изплащане на държавна па-
рична награда за особени заслуги на лица, про-
явили лична доблест при изпълнение на общест-
вен и граждански дълг 22/60; ПМС № 71 за 
одобряване на – по бюджетите на Министерство-
то на икономиката, Министерството на енерге-
тиката и Министерството на туризма за 2015 г. 
25/10; ПМС № 72 за одобряване на – /трансфери 
за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на 
Втората световна война през 2015 г. 25/10; ПМС 
№ 77 за одобряване на – /трансфери за 2015 г. за 
от белязване на 100 години от Първата световна 
война и участието на България в нея 26/14; ПМС 
№ 82 за одобряване на – /трансфери от резерва 
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2015 г. 
за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 27/15; ПМС № 92 за 
одобряване на – /трансфери от резерва по чл. 1, 
ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния 
бюджет на Репуб лика България за 2015 г. за не-
предвидени и/или неотложни разходи за предо-
твратяване, овладяване и преодоляване на по-
следиците от бедствия 30/3; ПМС № 94 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2015 г. 30/14; ПМС № 95 за 
одобряване на – за 2015 г. по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и благоу-
стройството за 2015 г. за финансиране на ремонт-
но-възстановителни дейности на участъци от 
автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хе-
мус“ 30/15; ПМС № 108 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на финансите за 
2015 г. 33/67; ПМС № 111 за одобряване на – по 
бюджета на Националната служба за охрана за 
2015 г. 33/70; ПМС № 113 за одобряване на – /
трансфери за 2015 г. 34/25; ПМС № 117 за одоб-
ряване на – /трансфери за 2015 г. 36/3; ПМС 
№ 120 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на вътрешните работи за 2015 г. 36/5; 
ПМС № 126 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2015 г. 39/2; 
ПМС № 137 за одобряване на – по бюджета на 
Министерския съвет за 2015 г. 41/23; ПМС № 140 
за одобряване на – за финансирането на проекти, 
свързани с изпълнението на неотложни мерки за 
2015 г. за присъединяването на Република Бъл-
гария към Шенгенското пространство 42/9; ПМС 
№ 141 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и благо-
устройството и възстановяване на приходи от 
бюджета на Министерския съвет за 2015 г. 43/2; 

ПМС № 145 за одобряване на допълнителни – /
трансфери за 2015 г. 43/7; ПМС № 154 за одобря-
ване на – /трансфери за 2015 г. 47/5; ПМС № 167 
за одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2015 г. 52/6; ПМС № 173 за одобряване 
на – по бюджета на Ми нистерството на здраве-
опазването за 2015 г. 53/7; ПМС № 174 за одобря-
ване на – /трансфери за 2015 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни и общински 
училища през 2015 г. 53/8; ПМС № 177 за одоб-
ряване на – по бюджета на Минис терството на 
земеделието и храните за 2015 г. 53/10; ПМС 
№ 183 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на младежта и спорта за 2015 г. за 
изплащане на минимални диференцирани раз-
мери на паричните средства за физическо въз-
питание и спорт 56/23; ПМС № 187 за одобрява-
не на – /трансфери за 2015 г. 57/22; ПМС № 193 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на отбраната за 2015 г., свързани с финансово 
осигуряване на приноса на Република България 
за поддържането на Афганистанските сили за 
сигурност 58/17; ПМС № 199 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на правосъдието за 
2015 г. 60/123; ПМС № 200 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на културата за 
2015 г. 60/123; ПМС № 203 за одобряване на – /
трансфери за 2015 г. 60/126; ПМС № 204 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2015 г. 62/126; ПМС № 206 за 
одобряване на – /трансфери за 2015 г. за изпла-
щане на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическо възпитание и 
спорт 62/127; ПМС № 210 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, 
т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Репуб-
лика България за 2015 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, овладя-
ване и преодоляване на последиците от бедствия 
63/5; ПМС № 213 за одобряване на – /трансфери 
за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програ-
мата на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища през 
2015 г., приета с ПМС № 40 на Министерския 
съвет от 2015 г. 63/11; ПМС № 216 за одобряване 
на – по бюджета на Комисията за енергийно и 
водно регулиране за 2015 г. 64/12; ПМС № 220 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на земеделието и храните за 2015 г. за изплаща-
не на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическо възпитание и 
спорт 66/12; ПМС № 221 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на културата за 
2015 г. за изплащане на минимални диференци-
рани размери на паричните средства за физичес-
ко възпитание и спорт 66/13; ПМС № 224 за 
одобряване на – /трансфери за 2015 г. за изпла-
щане на стипендии и еднократно финансово 
подпомагане по Програмата на мерките за за-
крила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища през 2015 г., приета с ПМС 
№ 40 на Министерския съвет от 2015 г. 66/21; 
ПМС № 226 за допълнение на ПМС № 187 на 
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване 
на – /трансфери за 2015 г. 66/22; ПМС № 231 за 
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одобряване на – /трансфери за 2015 г. за изпла-
щане на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическо възпитание и 
спорт 68/2; ПМС № 244 за одобряване на – по 
бюджетите на Министерството на финансите за 
2015 г. и на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори за 2015 г. 70/6; ПМС 
№ 248 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2015 г. 72/11; ПМС 
№ 251 за одобряване на – /трансфери за 2015 г. 
72/14; ПМС № 254 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на вътрешните работи за 
2015 г. 73/4; ПМС № 255 за одобряване на – по 
бюджета на Комисията за финансов надзор за 
2015 г. 73/5; ПМС № 261 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на културата за 
2015 г. 76/3; ПМС № 262 за одобряване на – /
трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища 
през 2015 г., приета с ПМС № 40 на Министерския 
съвет от 2015 г. 77/2; ПМС № 264 за одобряване 
на – по бюджета на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ за 2015 г. 77/5; ПМС № 266 за 
одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2015 г. 77/6; ПМС № 267 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на вътреш-
ните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския 
Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна 
хуманитарна помощ на Република Унгария 77/7; 
ПМС № 269 за одобряване на – за 2015 г. по бю-
джета на Държавен фонд „Земеделие“ за финан-
сиране на разходи за данък върху добавената 
стойност по одобрени за подпомагане проекти 
на общини по Програмата за развитие на сел-
ските райони през 2007/2013 г., по Оперативната 
програма за развитие на сектор „Рибарство“ през 
2007/2013 г. и за преходна национална помощ в 
сектор „Животновъдство“ 78/10; ПМС № 274 за 
одобряване на – /трансфери по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2015 г. за изпла-
щане на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическо възпитание и 
спорт 80/15; ПМС № 279 за одобряване на – за 
2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бю-
джета на Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество 81/14; ПМС № 290 за из-
менение и допълнение на ПМС № 140 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за одобряване на – за 
финансирането на проекти, свързани с изпълне-
нието на неотложни мерки за 2015 г. за присъе-
диняването на Република България към Шенген-
ското пространство 85/2; ПМС № 293 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството за 
2015 г. 86/4; ПМС № 294 за одобряване на – и 
трансфери за 2015 г. 86/4; ПМС № 297 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2015 г. 87/3; ПМС 
№ 301 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2015 г. 88/19; ПМС 
№ 304 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на вътрешните работи за 2015 г. 88/42; 
ПМС № 311 за одобряване на – /трансфери от 
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 
2015 г. за непредвидени и/или неотложни разхо-

ди за предотвратяване, овладяване и преодоля-
ване на последиците от бедствия 88/42; ПМС 
№ 307 за одобряване на – по бюджета на Ми-
нистерството на културата за 2015 г. за изпла-
щане на държавни парични награди за особени 
заслуги към българската държава и нацията 89/7; 
ПМС № 319 за одобряване на – по бюджета на 
Министерския съвет за 2015 г. 92/12; ПМС № 331 
за одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2015 г. 94/45; ПМС № 341 за одобряване 
на – /трансфери за 2015 г. за изплащане на сти-
пендии по Програмата на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от държавни и общински 
училища през 2015 г., приета с ПМС № 40 на 
Министерския съвет от 2015 г. 95/45; ПМС № 343 
за одобряване на – по бюджета на Министер-
ството на вътрешните работи за 2015 г. 95/46; 
ПМС № 347 за одобряване на – /трансфери за 
2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно 
финансово подпомагане по Програмата на мер-
ките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 2015 г., 
приета с ПМС № 40 на Министерския съвет от 
2015 г. 98/25; ПМС № 350 за одобряване на – /
трансфери за 2015 г. 98/27; ПМС № 353 за изме-
нение на ПМС № 210 на Министерския съвет от 
2015 г. за одобряване на – /трансфери от резер-
ва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2015 г. за непредвидени и/или неотложни разхо-
ди за предотвратяване, овладяване и преодоля-
ване на последиците от бедствия 98/39; ПМС 
№ 363 за одобряване на – /трансфери за 2015 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 2015 г., 
приета с ПМС № 40 на Министерския съвет от 
2015 г. 101/108; ПМС № 365 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на правосъдието за 
2015 г. 101/109; ПМС № 368 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на енергетиката за 
2015 г. 103/2. 

Допълнителни средства, ПМС № 452 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2014 г. 1/3.

Допълнителни трансфери, ПМС № 4 за одоб-
ряване на – чрез бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2015 г. за предоста-
вяне на услугата „Личен асистент“ 6/5; ПМС № 28 
за одобряване на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2015 г. 14/45; ПМС № 41 за одобряване на – по 
бюджета на Столична община за 2015 г. 18/37; 
ПМС № 68 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за възстановяване на част от разхо-
дите, извършени от лицата от педагогическия 
персонал за транспорт от местоживеенето им до 
местоработата в друго населено място и обратно 
за 2015 г. 25/3; ПМС № 81 за одобряване на – за 
2015 г. 27/14; ПМС № 134 за одобряване на – по 
бюджета на Столичната община за 2015 г. 41/18; 
ПМС № 144 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за осигуряване на целодневна органи-
зация на учебния ден в средищните училища за 
2015 г. 43/3; ПМС № 166 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за 
образователни резултати на общинските училища 
52/5; ПМС № 181 за одобряване на – по бюджета 
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на държавното обществено осигуряване за 2015 г. 
56/22; ПМС № 196 за одобряване на – по бюдже-
тите на общините за 2015 г. за финансово осигу-
ряване на дейностите по Национална програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с 
Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. 
за одоб ряване на национални програми за разви-
тие на средното образование 58/17; ПМС № 229 
за одобряване на – по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2015 г. 67/20; ПМС 
№ 232 за одобряване на – за 2015 г. 68/5; ПМС 
№ 239 за одобряване на – по бюджетите на об-
щините за 2015 г. за финансово осигуряване на 
дейности по Национална програма „На училище 
без отсъствия“, одобрена с Решение № 299 на 
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на средното 
образование 70/3; ПМС № 249 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2015 г. за фи-
нансово осигуряване на дейности по Национална 
програма „Училището – територия на учениците“, 
одобрена с Решение № 299 на Министерския 
съвет от 2015 г. за одобряване на национални 
програми за развитие на средното образование 
72/12; ПМС № 250 за одобряване на – за 2015 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 2015 г., 
приета с ПМС № 40 на Министерския съвет от 
2015 г. 72/13; ПМС № 253 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2015 г. за финансово 
подпомагане на дейността на извънучилищните 
педагогически учреждения в системата на народ-
ната просвета 72/21; ПМС № 256 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2015 г. за фи-
нансово осигуряване на дейности по националните 
програми „Оптимизация на училищната мрежа“, 
„Модернизиране на системата на професионал-
ното образование“, „На училище без отсъствия“ 
и „С грижа за всеки ученик“, одобрени с Реше-
ние № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за 
одобряване на национални програми за развитие 
на средното образование 75/2; ПМС № 310 за 
одобряване на – по бюджета на държавното об-
ществено осигуряване за 2015 г. 89/14; ПМС № 313 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми „На училище без от-
съствия“ и „Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в училище“, одобрени с Реше-
ние № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за 
одобряване на национални програми за развитие 
на средното образование 90/5; ПМС № 315 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
2015 г. за финансово осигуряване на дейностите 
по Национална програма „Оптимизация на учи-
лищната мрежа“, одобрена с Решение № 299 на 
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на средното 
образование 90/13; ПМС № 327 за одобряване 
на – за 2015 г. за изплащане на допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати от труда 
на директорите на общинските детски градини, 
училища и обслужващи звена и на педагогиче-
ските специалисти в общинските обслужващи 
звена 94/34; ПМС № 333 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2015 г. за финансово 
осигуряване на дейности по националните програ-
ми „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, 
одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет 
от 2015 г. за одобряване на национални програ-
ми за развитие на средното образование 94/45; 
ПМС № 351 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за 2015 г. за финансово осигуряване на 
дейности по националните програми „Оптими-
зация на училищната мрежа“, „Модернизиране 
на системата на професионалното образование“, 
„На училище без отсъствия“ и „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, 
одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет 
от 2015 г. за одобряване на национални програми 
за развитие на средното образование 98/32; ПМС 
№ 354 за одобряване на – по бюджетите на общи-
ните за 2015 г. 98/40; ПМС № 355 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2015 г. 98/45; 
ПМС № 362 за одобряване на – по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2015 г. 
101/108; ПМС № 367 за одобряване на – по бю-
джетите на общините за 2015 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програма 
„Информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) в училище“, одобрена с Решение № 299 на 
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на средното 
образование 101/110; ПМС № 369 за одобряване 
на – за 2015 г. по бюджетите на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
и на общини 103/2.

Дуално обучение, Наредба № 1 за условията и реда 
за провеждане на обучение чрез работа – 70/22.

Дървесина, ПМС № 101 за изменение на ПМС 
№ 343 на Министерския съвет от 2011 г. за оп-
ределяне размера на частта от продажната цена 
на – и недървесните горски продукти по чл. 179, 
ал. 1 от Закона за горите 31/4.

Държавен бюджет, ПМС № 8 за изпълнението 
на – на Република България за 2015 г. 6/9; Закон 
за – на Република България 96/1.

Държа вен фонд „Земеделие“, ПМС № 99 за изме-
нение и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 151 на Министерския съвет 
от 2012 г. 30/32.

Държавна агенция „Държавен резерв и военно-
временни запаси“, ПМС № 69 за изменение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г. 25/7.

Държавна агенция за бежанците при Министер-
ския съвет, ПМС № 258 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. 75/15.

Държавна агенция за метрологичен и технически 
надзор, ПМС № 295 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 47 на Министерския съвет от 2003 г. 86/8.

Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС 
№ 147 за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 
на Министерския съвет от 2008 г. 44/7; ПМС 
№ 234 за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 
на Министерския съвет от 2008 г. 68/14; Наредба 
№ І-3 за специфичните изисквания, условията и 
реда за постъпване на държавна служба в – 90/43; 
Наредба № І-4 за кариерното развитие в – 90/48.
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Държавна агенция „Разузнаване“, Закон за – 79/79.
Държавна комисия по стоковите борси, ПМС 

№ 281 за изменение на Правилника за устройство-
то и дейността на – и тържищата и на нейната 
администрация, приет с ПМС № 61 на Минис-
терския съвет от 2000 г. 82/2.

Държавна нивелачна мрежа, Наредба № РД-02-
21-1 за – 55/25.

Държавна профилактична програма, ПМС № 48 
за приемане на Тарифа за определяне на цените, 
които се заплащат за изпълнението на мерките 
по – и по програмите за надзор и ликвидиране 
на болести по животните за 2015 г. 19/5.

Държавна служба, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за 
назначаване на – в Министерството на вътреш-
ните работи 33/86.

Държавна собственост, Закон за допълнение 
на Закона за – 52/4.

Държавни висши училища, ПМС № 15 за из-
менение и допълнение на ПМС № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2012 г. за определяне на 
субсидията за издръжка на обучението в – в 
зависимост от комплексна оценка за качеството 
на обучението и съответствието му с потребно-
стите на пазара на труда 10/2; ПМС № 328 за 
определяне на средствата от държавния бюджет 
за издръжка на обучението в – в зависимост от 
комплексна оценка за качеството на обучението и 
съответствието му с потребностите на пазара на 
труда 94/41; Наредба № 3 за условията и реда за 
планирането, разпределението и разходването на 
средствата от държавния бюджет за финансиране 
на присъщата на – научна или художественотвор-
ческа дейност 94/58.

Държавни зрелостни изпити, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за 
организацията и провеждането на – 71/11.

Държавни културни институти, ПМС № 34 за 
утвърждаване на единни разходни стандарти за 
финансиране на – , осъществяващи дейности в 
областта на сценичните изкуства 16/6; ПМС № 192 
за утвърждаване на единни разходни стандарти за 
финансиране през 2015 г. на – , осъществяващи 
дейности в областта на сценичните изкуства 58/16; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите 
за директори на – 82/58.

Държавни служители, Наредба № 8121з-406 за 
условията и реда за провеждане на конкурс за 
преминаване в по-висока по вид длъжност на – в 
Министерството на вътрешните работи 29/29; 
Наредба № 8121з-408 за оценка на изпълнени-
ето на длъжността от – в Министерството на 
вътрешните работи 29/35; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. 
за преназначаване на – в Министерството на 
вътрешните работи 29/56; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. 
за реда за прекратяване на служебното правоот-
ношение на – в Министерството на вътрешните 
работи 33/86; Наредба № 8121з-1175 за условията 
и реда за осигуряване на – в Министерството на 
вътрешните работи на работно и униформено 

облекло, друго вещево имущество и снаряжение 
и ежегодно парична сума за облекло на неносе-
щите униформа – 78/15.

Държавни ценни книжа, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда 
и условията за придобиване, регистриране, из-
плащане и търговия с – 56/38.

Държавно обществено осигуряване, ПМС № 49 за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета 
на – за 2015 г. 18/39; ПМС № 51 за изменение и 
допълнение на Наредбата за изчисляване и из-
плащане на паричните обезщетения и помощи 
от – , приета с ПМС № 364 на Министерския 
съвет от 2006 г. 19/12; ПМС № 53 за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на – за 
2015 г. 21/2; ПМС № 188 за приемане на Наредба 
за паричните обезщетения и помощи от – 57/27; 
Закон за бюджета на – за 2016 г. 98/10.

Държавно предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 76/3.

Държавно предприятие „Пристанищна инфра-
структура“, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството, функциите 
и дейността на – 31/5; 37/17.

Е 

Европейска заповед за защита, Закон за – 41/5.
Европейски групи за териториално сътрудни-

чество, ПМС № 24 за приемане на Национални 
правила относно учредяване, регистрация и 
членство в – 13/10; Правилник за реда за водене 
на регистрите при Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството на – със 
седалище в Република България и на българските 
юридически лица, които членуват в такива групи 
със седалище извън територията на Република 
България 66/38.

Европейски съюз, ПМС № 5 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 85 на Министерския съвет 
от 2007 г. за координация по въпросите на – 6/5.

Европейски структурни и инвестиционни фон-
дове, ПМС № 98 за условията и реда за опреде-
ляне на управляващи и сертифициращи органи 
по програмите, финансирани от – , програмите 
на Европейския съюз за териториално сътрудни-
чество и от Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган 
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
и по Фонд „Вътрешна сигурност“ 30/28; ПМС 
№ 189 за изменение и допълнение на ПМС № 79 
на Министерския съвет от 2014 г. за създаване 
на комитети за наблюдение на Споразумението 
за партньорство на Република България и на 
програмите, съфинансирани от – , за програмен 
период 2014 – 2020 г. 57/69; Закон за управление 
на средствата от – 101/3.

Единен административен документ, Наредба 
за изменение на Наредба № H-17 от 2006 г. за 
прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и 
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 
на Комисията относно писмено деклариране 
чрез – 69/20.
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Единна електронна съобщителна мрежа, ПМС 
№ 205 за одобряване на разходи относно осигу-
ряване на комуникационна свързаност посред-
ством – за свързване на административните съ-
дилища в градовете Бургас, Благоевград, Варна, 
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, 
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазар-
джик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, 
Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара Загора, 
Търговище, Хас ково, Шумен и Ямбол 62/126.

Единна система за гражданска регистрация, 
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-9 
от 2012 г. за функциониране на – 2/82; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № РД-
02-20-9 от 2012 г. за функциониране на – 64/22.

Единна система за туристическа информация, 
ПМС № 23 за приемане на Наредба за органи-
зацията на – 13/5.

Еднократна целева помощ за ученици, ПМС 
№ 175 за определяне размера на – , записани в 
първи клас на държавно или общинско училище, 
за покриване на част от разходите в началото на 
учебната 2015 – 2016 г. 53/9.

Екодизайн, ПМС № 27 за приемане на Наредба 
за допълнителните мерки, свързани с прилагането 
на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Дирек-
тива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за определяне на изиск ванията за – към 
продуктите, свързани с енергопотреблението 14/36.

Експортно застраховане, ПМС № 270 за изме-
нение на списъка на държавите с пазарен риск по 
чл. 5, ал. 1 от Закона за – , приет с ПМС № 124 
на Министерския съвет от 2007 г. 78/10.

Електрическа енергия, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регули-
ране на цените на – 4/7; Наредба № ЕРД-16-301 за 
условията и начина на изпълнение на задълже-
нията на производителите на – от топлоелек-
трическите централи с комбинирано производство 
на топлинна и – 53/12; Правила за изменение и 
допълнение на Правилата за търговия с – 90/51.

Електронни съобщения, Решение № 25 за изме-
нение и допълнение на Правила за осъществяване 
на – за собствени нужди чрез радиосъоръжения, 
които ползват радио честотен спектър, който не 
е необходимо да бъде индивидуално определен 
12/41; Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – 24/4; 29/2; Решение № 228 за изменение и 
допълнение на Правила за осъществяване на – за 
собствени нужди чрез радиосъоръжения, които 
ползват радиочестотен спектър, който не е необ-
ходимо да бъде индивидуално определен 42/24; 
Решение № 618 за изменение на Техническите 
изисквания за осъществяване на – чрез радиосъо-
ръжения от любителската радио служба 100/94.

Електронни съобщителни мрежи, Решение 
№ 160 за изменение и допълнение на Техничес-
ки изисквания за работа на – от радиослужба 
„Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани 
с тях 29/57; Решение № 621 за изменение и до-
пълнение на Техническите изисквания за работа 
с – от неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях 100/94.

Електронни съобщителни услуги, Решение 
№ 163 за изменение и допълнение на Техничес-
ки изисквания за работа на наземни мрежи, 
позволяващи предоставяне на – 29/66; Решение 
№ 439 за изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на наземни мрежи, позво-
ляващи предоставяне на – 75/30.

Електронни съобщителни устройства, Решение 
№ 27 за изменение и допълнение на Списък на 
радиосъоръженията, използващи хармонизирани 
в рамките на Европейския съюз радиочестотни 
ленти, и крайните – 12/55; Решение № 226 за 
изменение и допълнение на Списък на радио-
съоръженията, използващи хармонизирани в 
рамките на Европейския съюз радиочестотни 
ленти, и крайните – 42/20.

Енергетика, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 17/2; 56/18; Закон за допълнение 
на Закона за – 48/9.

Енергия, Наредба № Е-РД-16-427 за критериите, 
на които трябва да отговарят всеобхватната оцен-
ка, анализът на разходите и ползите и анализът 
на националния потенциал за високоефективно 
комбинирано производство на – 71/6.

Енергийна ефективност, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за – , 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 
27/34; Закон за – 35/2; ПМС № 114 за изменение и 
допълнение на ПМС № 18 на Министерския съвет 
от 2015 г. за приемане на Национална програма 
за – на многофамилните жилищни сгради, за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата и за определяне 
на органите, отговорни за реализацията є 35/35; 
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. 
за – на сгради 35/101; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за – на 
сгради 90/42.

Енергийни обекти, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сер-
витутите на – 75/21.

Енергопотребление, ПМС № 446 за изменение 
и допълнение на Наредбата за изискванията за 
етикетиране и предоставяне на стандартна инфор-
мация за продукти, свързани с – , по отношение 
на консумацията на енергия и на други ресурси, 
приета с ПМС № 140 на Министерския съвет от 
2011 г. 1/2.

Ж
Железопътен превоз, Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за – на 
пътници, багажи и колетни пратки 40/28; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 
2003 г. за медицинските и психологическите изиск-
вания към персонала, който осъществява – на 
пътници и товари и съпътстващите ги дейности, 
и за провеждане на предпътните (предсменни) 
медицински прегледи 76/5.

Железопътен транспорт, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 47/2; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 59 от 
2006 г. за управление на безопасността в – 58/30; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията и 
реда за обучение на кандидатите за придобиване 
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на правоспособност, изисквана от персонала, 
отговорен за безопасността на превозите с – , 
или признаване на такава правоспособност и 
реда за провеждане на проверочните изпити на 
лицата от персонала, отговорен за безопасността 
на превозите 76/6.

Животински продукти, Наредба № 21 за ус-
ловията и реда за предоставяне на извънредно 
подпомагане на производителите на – , засегнати 
от кризата в сектора 89/42.

Животни, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 49 от 2006 г. за здравните 
изисквания към някои – , сперма, яйцеклетки и 
ембриони при обмен между Република България 
и държавите – членки на Европейския съюз, и 
при внасянето им от трети страни 9/27; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 
2013 г. за изискванията към средствата за офи-
циална идентификация на – и използването им, 
условия та, реда и контрола по събиране, въвеж-
дане, поддържане и използване на информацията 
в Интегрираната информационна система на 
Българската агенция по безопасност на хранитe 
42/20.

Жилищен фонд, ПМС № 235 за изменение и 
допълнение на Наредбата за продажба на жилища, 
ателиета и гаражи от – на Министерството на 
отбраната, които се намират в населени места, 
в които няма структури на Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и на Българската армия, 
приета с ПМС № 193 на Министерския съвет от 
2010 г. 68/18; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под 
наем на имоти от – на МО и за изплащане на 
компенсационни суми на военнослужещите и ци-
вилните служители, които живеят при условията 
на свободно договаряне 97/71.

З
Заведения за отрезвяване, Наредба за отменяне 

на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията, 
функциите и дейността на – 22/61.

Заведения за хранене, ПМС № 217 за приемане 
на Наредба за изискванията към местата за наста-
няване и – и развлечения и за реда за определяне 
на категория, отказ, понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията 65/1.

Задължителни минимални резерви, Наредба № 21 
за – , които банките поддържат при Българската 
народна банка 94/112.

Задържани лица, Инструкция № 8121з-78 за 
реда за осъществяване на задържане, оборудва-
нето на помещенията за настаняване на – и реда 
в тях в Министерството на вътрешните работи 
9/41; Инструкция за изменение и допълнение 
на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за 
осъществяване на задържане, оборудването на 
помещенията за настаняване на – и реда в тях 
в Министерството на вътрешните работи 77/8.

Заетост, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за насърчаване на – 101/29.

Замърсители в храните, Наредба № 5 за опре-
деляне на максимално допустимите количества 
на някои – 14/55.

Заплати, ПМС № 14 за изменение на Наредбата 
за – на служителите в държавната администрация, 
приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от 
2012 г. 9/12; ПМС № 184 за – на военнослужещите 
и на цивилните служители по Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 56/24.

Защита на конкуренцията, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 56/4.

Защита на потребителите, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 57/5.

Защита на работещите от рискове, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 
2003 г. за – , свързани с експозиция на канце-
рогени и мутагени при работа 46/15; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 
2003 г. за – , свързани с експозиция на химични 
агенти при работа 46/16.

Защита от дискриминация, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 26/2.

Звена „Общинска полиция“, Наредба № 8121з-422 
за организацията и дейността на – 31/5.

Здравни изисквания към говеда и свине, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2010 г. за – при транспортирането им между Ре-
публика България и другите държави – членки на 
Европейския съюз, и за определяне на здравния 
статус на районите и обектите, от които произ-
хождат тези животни 91/13.

Здравни технологии, Наредба № 9 за условията 
и реда за извършване на оценка на – 97/44.

Зеленчуци и плодове, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията 
и реда за прилагане на временни извънредни мерки 
за подпомагане на пазара в сектора на – 64/20.

Земеделска и горска техника, Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за регистрация и 
контрол на – 95/3.

Земеделски земи, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за собствеността и ползу-
ването на – 14/2; ПМС № 60 от 17 март 2015 г. 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на – , приет с ПМС № 74 на Министерския 
съвет от 1991 г. 21/59; Закон за изменение на 
Закона за собствеността и ползването на – 31/2; 
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на – 61/43; Закон за 
изменение и допълнение на Закона за опазване 
на – 100/4.

Земеделски площи, Наредба № 2 за критериите 
за допустимост на – за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ 15/6.

Земеделски продукти, Наредба № 12 за усло-
вията и реда за признаване на организации на 
производители на – , асоциации на организации 
на производители и между браншови организации 
и на групи производители 34/26.

Земеделски производители, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за подпомагане на – 12/15; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на – 31/11.
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Здравеопазване, ПМС № 243 за структурни 
промени в системата на – 70/6; Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за 
придобиване на специалност в системата на – 83/2.

Здравно осигуряване, ПМС № 57 за приемане 
на методики за остойностяване и за заплащане 
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от 
Закона за – 21/4; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 48/2.

И
Играчки, ПМС № 33 за изменение и допълне-

ние на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на – , приета с ПМС 
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 14/48.

Избори за общински съветници и за кметове, 
ПМС № 230 за приемане на план-сметка за раз-
ходите по подготовката и произвеждането на – и 
на национален референдум с въпрос „Подкрепяте 
ли да може да се гласува и дистанционно по 
електронен път при произвеждане на изборите 
и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г. 67/20.

Извънщатни сътрудници, Наредба за отменяне 
на Наредба № 8121з-617 от 2014 г. за изискванията 
към – на Министерството на вътрешните работи, 
реда за вписването им, техните функции и ред за 
координация и ръководство на дейността им 73/8.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, ПМС № 105 за приемане 
на Устройствен правилник на Българската аген-
ция за инвестиции и на Устройствен правилник 
на – към министъра на икономиката 32/10.

Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ПМС 
№ 67 за приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на здравеопазването и на 
Устройствен правилник на – 23/19.

Изпълнителна агенция „Морска администра-
ция“, ПМС № 106 за приемане на Устройствен 
правилник на – 33/40.

Изпълнителна агенция по лекарствата, ПМС 
№ 148 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 169 на 
Министерския съвет от 2009 г. 44/9.

Изпълнителна агенция по околна среда, ПМС 
№ 288 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 162 на 
Министерския съвет от 2010 г. 84/4.

Икономически университет – Варна, ПМС № 285 
за откриване на Научноизследователски институт 
в структурата на – 84/3.

Инвестиции, Закон за изменение на Закона за 
насърчаване на – 32/2; ПМС № 302 за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 
на Министерския съвет от 2007 г. 88/19.

Инвестиционни проекти, Наредба за изменение 
на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдър-
жанието на – 13/23; ПМС № 337 за приемане 
на Наредба за условията, на които трябва да 
отговарят – , финансирани с държавни заеми, 
и проектите, кандидатстващи за финансиране 
с държавна гаранция, и за реда за тяхното раз-
глеждане 94/52.

Инвестиционно дружество, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за 
лицензите за извършване на дейност като регу-
лиран пазар, за организиране на многостранна 
система за търговия, за извършване на дейност 
като инвестиционен посредник, – , управляващо 
дружество и дружество със специална инвести-
ционна цел 53/15.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Пра-
вилник за организацията на дейността на – и за 
дейността на администрацията и на експертите 
66/65.

Интегрирана система за администриране и 
контрол, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда 
за създаване, поддържане, достъп и ползване 
на – 16/114; 90/40.

Интелигентни транспортни системи, ПМС 
№ 275 за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за внедряване на – в областта 
на автомобилния транспорт и за интерфейси с 
останалите видове транспорт, приета с ПМС № 14 
на Министерския съвет от 2013 г. 80/16.

Информационна система за управление и наблю-
дение на средствата от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 
България, ПМС № 219 за изменение и допълнение 
на ПМС № 322 на Министерския съвет от 2008 г. 
за определяне на условията, реда и механизма за 
функциониране на – 66/11.

Информационен център на Министерството 
на отбраната, Правилник за устройството и 
дейността на – 44/11.

Информация, Наредба за отменяне на Наредба 
№ Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на – , 
която всички общини са длъжни да водят, съх-
раняват и предоставят на Министерството на 
финансите за поетия от тях дълг в съответствие 
с изискванията на Европейския съюз и на бъл-
гарското законодателство за отчетността, ста-
тистиката и бюджетирането на публичния сектор, 
както и за реда, начина и сроковете за отчитането 
и предоставянето є 73/30; Инструкция № І-1298 
за вида на – и реда за предоставянето є от Ми-
нистерството на вътрешните работи и Държавна 
агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по 
защита при главния прокурор за изпълнение на 
функциите на бюрото 95/129.

К
Кабелни електронни съобщителни мрежи, За-

дължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите 
за проектиране, изграждане и въвеждане в екс-
плоатация на – и прилежащата им инфраструк-
тура 51/27.

Капиталова адекватност, Наредба № 50 от 
19 юни 2015 г. за – , ликвидността на инвестици-
онните посредници и осъществяването на надзор 
за спазването им 52/22.

Карта на възстановената собственост, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 
2004 г. за поддържане на – 59/15.
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Картофи, Наредба № 15 за търговия на пред-
базови, базови и сертифицирани семена – от 
съответните класи на пазара на Eвропейския 
съюз 59/10; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на по-
севен материал от – на пазара на Европейския 
съюз 79/102.

Касетъчни боеприпаси, Закон за изпълнение на 
Конвенцията по – и Конвенцията за забраната на 
използването, складирането, производството и 
трансфера на противопехотни мини и за тяхното 
унищожаване 95/10.

Климат, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за ограничаване изменението на – 41/15.

Кодекс за застраховането, – 102/1.

Кодекс на труда, Закон за изменение и допъл-
нение на – 54/2.

Кодекс на търговско корабоплаване, Закон за 
изменение и допълнение на – 52/2.

Колеж, ПМС № 112 за закриване на – по ико-
номика и управление в структурата на Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 34/25.

Командировки в чужбина, ПМС № 119 за изме-
нение и допълнение на Наредбата за дългосроч-
ни – , приета с ПМС № 252 на Министерския 
съвет от 2000 г. 36/4; ПМС № 180 за изменение 
и допълнение на Наредбата за дългосрочни – , 
приета с ПМС № 252 на Министерския съвет 
от 2000 г. 56/22; ПМС № 332 за изменение на 
Наредбата за дългосрочните – , приета с ПМС 
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г. 94/45.

Комисия за енергийно и водно регулиране и на 
нейната администрация, Правилник за дейността 
на – 43/8.

Комисия за защита на конкуренцията, Правил-
ник за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – 78/13.

Комисия за кариерно развитие на военнослу-
жещите, Инструкция № И-3 от 8 септември 
2015 г. за реда и организацията на работа на – в 
Министерството на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия и на Комисията за избор на 
военнослужещи за назначаване на длъжности 
по Регистъра на вакантните длъжности за во-
еннослужещи в състава на многонационални 
формирования, международни организации или в 
други международни инициативи на територията 
на страната 73/30.

Комисия за предот вратяване и установяване на 
конфликт на интереси, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилникa за организацията 
и дейността на – 40/29; 90/39.

Комисия за публичен надзор над регистрираните 
одитори, Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на – 20/87; 66/78; 98/51.

Комисия за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български гражда-
ни към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
дейността на – и на нейната администрация 28/19.

Комисия за финансов надзор, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 45 от 2012 г. за 
достъпа до съхраняваните от – документи 80/49.

Комплексна автоматизирана система за управ-
ление, ПМС № 284 за изменение и допълнение 
на ПМС № 36 на Министерския съвет от 2001 г. 
за изграждане на – при извънредно положение, 
военно положение или положение на война 
(КАС) 84/2.

Конвенция, – за учредяването на Европейската 
организация за разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT) 3/2; Международна – за 
изваждане на потънало имущество от Найроби, 
2007 40/19; – за трансграничните въздействия на 
промишлените аварии 68/23.

Конвойна дейност, Инструкция за изменение и 
допълне ние на Инструкция № 8121з-794 от 2014 г. 
за организацията и реда за осъществяване на – в 
Министерството на вътрешните работи 67/45; 
Инструкция № 2 за организацията и реда за осъ-
ществяване на – от митническите органи 85/22.

Конституция на Република България, Закон за 
изменение и допълнение на – 100/2.

Контрол на пътното движение, Инструкция 
за изменение и допълнение на Инструкция 
№ 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за 
осъществяване на дейностите по – 56/41.

Контролни точки, Наредба за изменение на 
Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне пър-
воначалния максимален размер на – , условията 
и реда за отнемането и възстановяването им, 
списъка на нарушенията, при извършването на 
които от наличните – на водача, извършил нару-
шението, се отнемат точки съобразно допуснатото 
нарушение, както и условията и реда за издаване 
на разрешение за провеждане на допълнително 
обучение 44/15.

Контролно-пропускателни пунктове, ПМС 
№ 292 за изменение на Наредбата за гранични-
те – , приета с ПМС № 104 на Министерския 
съвет от 2002 г. 85/5.

Контролно-тех ническа инспекция към минис-
търа на земеделието и храните, Правилник за из-
менение на Устройствения правилник на – 38/12; 
Правилник за изменение на Устройствения пра-
вилник на – 72/22.

Координационен съвет, ПМС № 168 за създа-
ване на – за подготовка на Република България 
за членство в еврозоната 52/6.

Кораби, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на – и 
корабопритежателите 5/34; Наредба за отменяне 
на Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда за 
постигане на сигурността на – и пристанищата 
13/23; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисква-
ния и оценяване съответствието на оборудването 
на морските – 77/10; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оп-
равомощаване и оттегляне на предоставените 
правомощия за извършване на прегледи на – и 
корабопритежатели 100/92.

Корабни документи, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за – 7/30.
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Корабоплаване, ПМС № 324 за изменение на 
Наредбата за системите за движение, докладва-
не и управление на трафика и информационно 
обслужване на – в морските пространства на 
Република България, приета с ПМС № 200 на 
Министерския съвет от 2005 г. 93/4.

Корпоративно подоходно облагане, Закон за из-
менение и допълнение на Закона за – 22/7; 95/35.

Кредитни институции, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 50/2; Закон за възстано-
вяване и преструктуриране на – и инвестиционни 
посредници 62/38.

Културни ценности, Наредба № 4 за услови-
ята и реда за осъществяване на дейностите по 
консервация и реставрация на движими – 46/7; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за въз-
произвеждане на – в копия, реплики и предмети 
с търговско предназначение 46/11.

Л
Лекарствени продукти, Условия и ред за 

изменение и допълнение на Условия и ред за 
сключване на договори за отпускане и заплащане 
на – по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за – в ху-
манната медицина, на медицински изделия и на 
диетични храни за специални медицински цели, 
заплащани напълно или частично от НЗОК 2/83; 
97/74; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за 
заплащане на – по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона 
за – в хуманната медицина, на медицински из-
делия и на диетични храни за специални меди-
цински цели, както и на – за здравни дейности 
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 30/42; 
62/165; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и 
организацията на работата на аптеките и номен-
клатурата на – 81/24; ПМС № 323 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията, правилата 
и реда за регулиране и регистриране на цените 
на – , приета с ПМС № 97 на Министерския съвет 
от 2013 г. 92/15; Наредба № 7 за критериите за 
определяне на заболяванията, за чието домашно 
лечение Националната здравноосигурителна каса 
заплаща напълно или частично – медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели 89/42.

Лесозащитна станция гр. Пловдив, Правилник 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – 63/34.

Лесозащитна станция гр. София, Правилник 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – 54/15; Правилник за изменение 
на Устройствения правилник на – 64/18.

Летища, Наредба за допълнение на Наредба 
№ 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоата-
ционната годност на граждански – , летателни 
площадки, системи и съоръжения за наземно 
обслужване, за лицензиране на летищни оператори 
и оператори по наземно обслужване и за достъпа 
до пазара по наземно обслужване в – 26/19.

Летищна сигурност, Инструкция № 8121з-1244 
за наблюдението на държавната граница на Ре-

публика България, специфичната охранителна 
дейност за участие в мерките за постигане на – в 
обществените зони и периметъра на летищата и 
прилагане на компенсиращи мерки 83/45.

Лечебни заведения, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 72/2.

Лечение на български граждани в чужбина, На-
редба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане 
на – по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за 
здравето 14/57.

Лица, застрашени във връзка с наказателно про-
изводство, ПМС № 361 за приемане на Правилник 
за прилагане на Закона за защита на – 100/33.

Лица с особени заслуги към държавата и нацията, 
ПМС № 29 за приемане на Наредба за реда за 
предоставяне и изплащане на държавни парични 
награди на – 14/46.

Личен знак, Инструкция № 8121з-988 за вида 
на – , за условията и реда за ползването му и реда 
за носене на индивидуален идентификационен 
номер от служителите на Министерството на 
вътрешните работи 65/110.

Лични данни, Инструкция за допълнение на 
Инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне 
на срокове за съхранение на – , обработвани в 
Минис терството на вътрешните работи във връзка 
с провеждане на наказателно производство по 
реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на 
проверки за наличие на данни за престъпления 
от общ характер 20/87; Инструкция № 8121з-1122 
за реда за обработка на – в Министерството на 
вътрешните работи 73/8.

Лични кадрови дела, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от 
2014 г. за реда за съхраняване и ползване на – на 
служителите от Министерството на вътрешните 
работи 27/55.

Линия на бедност, ПМС № 296 за определяне 
размера на – за страната за 2016 г. 86/10.

Лицензии за внос и износ, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 15 от 2012 г. за реда 
за предоставяне на обезпечения за издаване на – , 
сертификати за предварително фиксиране и удос-
товерения за възстановяване за селскостопански 
продукти от или за трети страни 38/13.

М
Материални средства за отбрана на страната, 

ПМС № 228 за изменение на ПМС № 11 на 
Министерския съвет от 1999 г. за създаване в 
Министерството на отбраната на национален 
орган по въпросите на кодификацията на – 67/20.

Медицински дейности, Наредба № 10 за проуч-
ване на удовлетвореността на пациентите от – , 
закупувани от Националната здравноосигурителна 
каса 97/57.

Медицински изделия, ПМС № 115 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за съставяне на Списък на – по чл. 30а от Закона 
за – и за определяне на стойността, до която те 
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се заплащат, приета с ПМС № 364 на Министер-
ския съвет от 2011 г. 35/97; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 38/2.

Медицински изисквания за работа, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 
от 2014 г. за определяне на – в Министерството 
на вътрешните работи 47/12.

Медицински институт на Министерството на 
вътрешните работи, ПМС № 237 за изменение 
и допълнение на Правилника за устройството, 
дейността и структурата на – , приет с ПМС 
№ 210 на Министерския съвет от 2011 г. 68/20.

Медицински стандарт „Пластично-възстано-
вителна и естетична хирургия“, Наредба № 6 за 
утвърждаване на – 72/38.

Междуведомствен координационен център за 
противодействие на контрабандата и контрол 
на движението на рискови стоки и товари, ПМС 
№ 89 за създаване на – 29/9.

Междуведомствен съвет по отбранителна индус-
трия и сигурност на доставките към Министерския 
съвет, ПМС № 2 за изменение и допълнение на 
ПМС № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за 
създаване на – 5/3; ПМС № 11 за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на – , 
приет с ПМС № 58 на Министерския съвет от 
2010 г. 8/2.

Меморандум за разбирателство, – между 
правителството на Република България и пра-
вителството на Репуб лика Азербайджан за 
сътрудничество в областта на опазването на 
околната среда 4/2; – между правителството на 
Република България и правителството на Румъ-
ния относно взаимно осигуряване на поддръжка 
от страната домакин 25/163; – между Минис-
терството на отбраната на Република България 
и Организацията на НАТО за комуникации и 
информация (NCIO), представлявана от Аген-
цията на НАТО за комуникации и информация 
(NCIА) относно сътрудничеството в областта на 
C4ISR (командване, управление, комуникации, 
компютри, разузнаване, наблюдение и войсково 
разузнаване) 38/20; – между Министерството на 
отбраната на Република България и Министер-
ството на националната отбрана на Република 
Корея за сътрудничество в областта на отбраната 
42/13; – между Министерството на отбраната на 
Република Албания, Министерството на отбра-
ната на Република България, Министерството 
на отбраната на Република Хърватия, Минис-
терството на отбраната на Република Естония, 
Министерството на външните работи на Ислан-
дия, Министерството на отбраната на Републи-
ка Латвия, Министерството на националната 
отбрана на Република Литва, Министерството 
на националната отбрана на Румъния, Минис-
терството на отбраната на Словашката репуб- 
лика, Министерството на отбраната на Република 
Словения и Агенцията на НАТО за комуникации 
и информация (NCIA) относно сътрудничество 
при изпълнението на проекти за разширяване 
на Системата за въздушно командване и кон-
трол (ACCS) 66/31; – между правителството 
на Репуб лика България и Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) 
за изпълнението на проект между България и 

ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно 
гориво (компоненти на течно ракетно гориво) 
91/2; – между Министерството на земеделието 
и храните на Република България и Министер-
ството на селското стопанство на Грузия за съ-
трудничество в областта на селското стопанство 
100/44; – между Министерството на земеделието 
и храните на Република България и Генералната 
администрация за надзор на качеството, инспек-
ция и карантина на Китайската народна република 
за сътрудничество в областта на санитарните и 
фитосанитарните въпроси 100/45.

Меморандум за сътрудничество, – в областта на 
европейската и евроатлантическата интеграция 
между правителството на Република България и 
правителството на Грузия 100/41.

Местно самоуправление, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за пряко участие на граж-
даните в държавната власт и – 56/17.

Минимална работна заплата, ПМС № 139 за 
определяне нови размери на – за страната 42/9.

Министерски съвет, ПМС № 125 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на – и 
на неговата администрация, приет с ПМС № 229 
на Министерския съвет от 2009 г. 37/13.

Министерство на вътрешните работи, Наредба 
за допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за 
назначаване на държавна служба в – 10/74; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 14/17; 
ПМС № 84 за изменение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – , приет с ПМС № 207 
на Министерския съвет от 2014 г. 28/3; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-
346 от 2014 г. за професионалното обучение на 
служителите от – 37/22; ПМС № 132 за уреждане 
на отношенията във връзка с преобразуването 
на структурите по § 94, ал. 1 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона за – 41/17; ПМС 
№ 227 за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на – , приет с ПМС 
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. 67/2.

Министерство на здравеопазването, ПМС № 153 
за изменение на ПМС № 256 на Министерския 
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен пра-
вилник на – 47/5; ПМС № 201 за изменение на 
ПМС № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за 
приемане на Устройствен правилник на – 60/123.

Министерство на енергетиката, ПМС № 356 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по бюджета на – за 2015 г. 
98/48; ПМС № 360 за приемане на Устройствен 
правилник на – 100/12.

Министерство на инвестиционното проекти-
ране, ПМС № 451 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни програми по 
бюджета на закритото – за 2014 г. 1/2.

Министерство на образованието и науката, 
ПМС № 97 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 11 на 
Министерския съвет от 2010 г. 30/26.
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Министерство на отбраната, ПМС № 31 
за изменение и допълнение на ПМС № 54 на 
Министерския съвет от 2010 г. за приемане на 
Устройствен правилник на – и за определяне на 
структури на пряко подчинение на министъра 
на отбраната 14/47; Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за дейността на Ин-
спектората на – 17/10; ПМС № 215 за изменение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г. 64/12.

Министерство на правосъдието, ПМС № 38 за 
приемане на Устройствен правилник на – 16/27.

Министерство на финансите, ПМС № 10 за 
изменение и допълнение на Устройствения правил-
ник на – , приет с ПМС № 249 на Министерския 
съвет от 2009 г. 7/10; ПМС № 47 за изменение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 249 на Министерския съвет от 2009 г. 19/5; 
ПМС № 312 за одобряване на промени по бюджета 
на – за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала 
на търговско дружество 89/14.

Митници, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 60/3.

Многопрофилни транспортни болници към 
Министерството на транспорта, ПМС № 70 за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – , приет с ПМС № 163 
на Министерския съвет от 2001 г. 25/7.

Млечни продукти, Наредба № 1 за договорните 
отношения в сектора на млякото и условията и реда 
за признаване на организации на производители, 
техни асоциации и междубраншови организации 
в сектора на млякото и – 10/74.

Морски лица, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност 
на – в Република България 83/4.

Морски плажове, ПМС № 9 за приемане на 
Методика за определяне на минималния размер 
на концесионното плащане за – , обекти на кон-
цесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие и на 
Методика за определяне на минималния размер 
на наемната цена за – по реда на чл. 8, ал. 2 и 
3 от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие 7/3.

Моторни превозни средства, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за 
одобряване типа на нови – и техните ремаркета 
17/26; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, 
пускане в движение и спиране от движение на – и 
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоста-
вяне на данни за регистрираните пътни – 31/8; 
Наредба за изменение на Наредба № І-141 от 
2002 г. за условията и реда, при които се ползва 
специален режим на движение от – 77/7; Наред-
ба за допълнение на Наредба № 49 от 2014 г. за 
задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 
от Кодекса за застраховането и за методиката за 
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 
причинени на – 95/129.

Н
Награждаване на български културни дейци, На-

редба за допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. 
за – за постигнати високи творчески резултати 
или принос в развитието и популяризирането на 
културата 35/100.

Наказателен кодекс, Закон за изменение и 
допълнение на – 74/2.

Наказателно-процесуален кодекс, Закон за из-
менение и допълнение на – 42/2.

Наркотични, ПМС № 246 за изменение и допъл-
нение на Наредбата за реда за класифициране на 
растенията и веществата като – , приета с ПМС 
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. 70/8.

Наркотични вещества, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 24 от 2010 г. за изис-
кванията и условията за производство, преработ-
ване, съхранение, търговия, внос и износ на – за 
ветеринарномедицински цели от приложения 
№ 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол 
върху – и прекурсорите 17/23.

Народна просвета, ПМС № 36 за финансово 
подпомагане на дейността на извънучилищ-
ните педагогически учреждения в системата 
на – 16/9; Hаредба за изменение на Наредба 
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска 
работа и реда за определяне на числеността на 
персонала в системата на – 16/167; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2003 г. за документите за системата на – 23/67; 
62/171; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 от 1996 г. за условията за пови-
шаване квалификацията на педагогическите 
кадри в системата на – и реда за придобиване на 
професионално-квалификационни степени 39/22; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска 
работа и реда за определяне на числеността на 
персонала в системата на – 75/22; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 
2010 г. за работните заплати на персонала в 
звената от системата на – 92/86.

Национален икономически съвет, ПМС № 74 за 
създаване на – 25/13.

Национален институт за обучение и квалифика-
ция в системата на образованието, Правилник за 
устройството и дейността на – 100/89.

Национален контратерористичен център, ПМС 
№ 198 за създаване на – 58/25.

Национален музеeн комплекс – София, Правил-
ник за устройството и дейността на – 9/13.

Национален осигурителен институт, Инструк-
ция № 1 за реда и начина за осъществяване на 
контролно-ревизионна дейност от контролните 
органи на – 28/30; Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на – 46/7.

Национален рамков договор, – за медицинските 
дейности между Националната здравноосигури-
телна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г. 
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6/103; – за денталните дейности между Нацио-
налната здравноосигурителна каса и Българския 
зъболекарски съюз за 2015 г. 6/149.

Национален съвет за защита на потребители-
те, Правилник за изменение на Правилника за 
работа на – 26/18.

Национален съвет по антикорупционни политики, 
ПМС № 136 за създаване на – 41/22; ПМС № 160 
за изменение на ПМС № 136 на Министерския 
съвет от 2015 г. за създаване на – 50/11.

Национален съвет по миграция и интеграция, 
ПМС № 21 за създаване на – 12/38; ПМС № 161 за 
изменение и допълнение на ПМС № 21 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за създаване на – 50/11.

Национален съвет по превенция на престъпност-
та, ПМС № 138 за изменение и допълнение на 
ПМС № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за 
създаване на – 41/23; ПМС № 165 за изменение 
на ПМС № 215 на Министерския съвет от 2012 г. 
за създаване на – 51/25.

Национален съвет по равнопоставеността на 
жените и мъжете към Министерския съвет, ПМС 
№ 66 за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и организацията на работа на – , 
приет с ПМС № 313 на Министерския съвет от 
2004 г. 22/60.

Национален фонд „Култура“, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. 
за условията и реда за провеждане на конкурси 
за предоставяне на средства от – 41/24.

Национален център по наркомании, ПМС № 197 
за приемане на Правилник за функциите, задачите 
и устройството на – 58/22.

Национален център по обществено здраве и 
анализи, Правилник за устройството и дейността 
на – 54/8.

Национална база данни „Население“, Наредба 
за изменение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда 
и начина за предоставяне достъп на органите 
на съдебната власт до Регистъра на население-
то, – 17/26.

Национална здравноосигурителна каса, Закон 
за бюджета на – за 2016 г. 98/3.

Национална железопътна система, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 
2004 г. за постигане на оперативна съвместимост 
на – с железопътната система в рамките на Ев-
ропейския съюз 4/3.

Национална млечна квота, Наредба за допъл-
нение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление 
на – 5/34.

Национална помощ, Наредба № 19 за реда за 
контрол на изискванията на схемите за преход-
на – 80/35.

Национална програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жилищни сгради, ПМС 
№ 18 за приемане на – , за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по програмата и за определяне на органите, от-
говорни за реализацията є 10/9; ПМС № 282 за 
изменение и допълнение на ПМС № 18 на Ми-
нистерския съвет от 2015 г. за приемане на – , за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата и за определяне 
на органите, отговорни за реализацията є 82/3.

Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2014/2018 г., Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 
2014 г. за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по – 92/68.

Национална програма по пчеларство за периода 
2014/2016 г., Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за 
прилагане на мерките от – 64/19.

Национална сигурност, Закон за управление и 
функциониране на системата за защита на – 61/15.

Национална служба за охрана, Закон за – 61/20.
Национална служба за съвети в земе делието, 

Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството и дейността на – 34/25.

Национална служба по зърното, Закон за за-
криване на – 57/2.

Национална Шенгенска информационна система, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функ-
ционирането на – на Република България 50/40.

Национални музеи, ПМС № 156 за изменение 
на ПМС № 440 на Министерския съвет от 2014 г. 
за преобразуване на – 50/7.

Нерентабилни автобусни линии, ПМС № 163 
за приемане на Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за 
обществени пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране 
на обществени пътнически превози по – във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на пре-
возни документи за извършване на превозите 51/2; 
Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2006 г. 
за условията и реда за предоставяне на средства 
за компенсиране на намалените приходи от при-
лагането на цени за пътуване по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативни актове за 
определени категории пътници и Наредба № 3 
от 2005 г. за условията и реда за предоставяне 
на средства за субсидиране на превоза на път-
ниците по – във вътрешноградския транспорт и 
транспорта в планински и други райони 57/83.

Номера, адреси и имена, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за прави-
лата за ползване, разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на – 91/23.

Нормативни актове на Министерския съвет, 
ПМС № 32; за изменение на – 14/47.
ПМС № 46; ПМС № 58; ПМС № 90; ПМС 

№ 102; ПМС № 123; ПМС № 128; ПМС № 129; 
ПМС № 131; ПМС № 143; ПМС № 172; ПМС 
№ 191; ПМС № 214; ПМС № 218; ПМС № 236; 
ПМС № 321; ПМС № 338; ПМС № 358; ПМС 
№ 359; за изменение и допълнение на – 19/4; 21/36; 
29/10; 32/4; 37/4; 40/2; 40/7; 40/18; 43/3; 52/11; 
57/77; 64/2; 66/3; 68/19; 92/14; 94/55; 100/7; 100/9.
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О
Области на политики, ПМС № 62 за одобря-

ване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на финансите 
за 2015 г. 22/57; ПМС № 241 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на културата за 2015 г. 70/5; 
ПМС № 245 за одобряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2015 г. 70/7; ПМС № 265 
за одобряване на вътрешнокомпенсирани про-
мени на утвърдените разходи за персонал по – /
бюджетни програми по бюджета на Министер-
ството на туризма за 2015 г. 77/6; ПМС № 286 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на икономиката 
за 2015 г. 84/3; ПМС № 287 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2015 г. 84/3; ПМС 
№ 289 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2015 г. 84/4; ПМС № 314 за 
одобряване на вътрешно компенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на културата 
за 2015 г. 90/13; ПМС № 334 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на околната среда и водите 
за 2015 г. 94/51; ПМС № 335 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за 2015 г. 94/51; ПМС 
№ 336 за одобряване на промени на утвърдените 
разходи по – по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2015 г. 94/52; ПМС № 339 за одо-
бряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2015 г. 95/44; ПМС № 340 за одобря-
ване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на земеделието 
и храните за 2015 г. 95/44; ПМС № 344 за одо-
бряване на вътрешно компенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2015 г. 95/46; ПМС № 348 за одобряване на 
вътрешно компенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на вътрешните рабо ти 
за 2015 г. 98/26; ПМС № 349 за одобряване на 
вътрешно компенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2015 г. 
98/27; ПМС № 364 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по – /бюджетни програми по бюджета на Минис-
терството на културата за 2015 г. 101/109; ПМС 
№ 366 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни 
програми по бюджета на Министерството на 

правосъдието за 2015 г. 101/110; ПМС № 370 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 
2015 г. 103/3.

Областни администрации, ПМС № 121 за 
изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 121 на Министерския съвет от 
2000 г. 36/5; ПМС № 169 за изменение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 121 на 
Министерския съвет от 2000 г. 52/9; ПМС № 222 
за изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 121 на Министерския съвет от 
2000 г. 66/13.

Областни дирекции на Министерството на 
вътрешните работи, ПМС № 260 за определяне 
районите на действие на – 76/2.

Образование, Закон за предучилищното и 
училищното – 79/3.

Образователно-квалификационните степени 
„бакалавър“ и „магистър“, ПМС № 59 за приемане 
на наредби за държавните изисквания за придо-
биване на висше образование по специалностите 
„Корабоводене“, „Електрообзавеждане на кораба“, 
„Корабни машини и механизми“ и „Корабна ра-
диоелектроника“ на – след придобита образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър“ 21/42.

Обща програма „Солидарност и управление на 
миграционните потоци“, ПМС № 103 за изменение 
и допълнение на Методологията за определяне 
на финансови корекции във връзка с нарушения, 
установени при възлагането и изпълнението на 
обществени поръчки и на договори по проекти, 
съфинансирани от Структурните фондове, Кохе-
зионния фонд на Европейския съюз, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, 
Европейския фонд за рибарство и фондовете от – , 
приета с ПМС № 134 на Министерския съвет от 
2010 г. 32/10.

Обществена информация, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за достъп до – 97/3.

Обществена мобилна телефонна услуга, Ре-
шение № 553 за изменение и допълнение на 
Функционални спецификации за осъществяване 
на преносимост на национално значими номера 
при промяна на доставчика на – 91/24.

Обществени поръчки, Закон за допълнение на 
Закона за – 8/1; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 79/2.

Обществен ред, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 
2014 г. за осигуряване на – при провеждане на 
мероприятия 63/44.

Общественополезна дейност, ПМС № 223 за 
приемане на Наредба за условията и реда за раз-
ходване на средствата за финансиране на одобрени 
проекти на юридически лица с нестопанска цел, 
определени за осъществяване на – , за дейности 
за социално отговорно поведение по чл. 10а от 
Закона за хазарта 66/15.

Общи медицински стандарти, Наредба № 3 за 
утвърждаване на – по хирургия, неврохирургия, 
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хи-
рургия, детска хирургия, пластично-възстанови-
телна и естетична хирургия и лицево-челюстна 
хирургия 11/23.
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Общински дълг, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – 61/12.

Общински културен институт „Музей за история 
на София“, ПМС № 299 за преобразуване на – в 
Регионален исторически музей – София 88/18.

Общообразователна подготовка, Наредба № 5 
за – 95/47.

Околна среда, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за опазване на – 62/15; ПМС № 345 за 
изменение и допълнение на Наредбата за стан-
дарти за качество на – за приоритетни вещества 
и някои други замърсители, приета с ПМС № 256 
на Министерския съвет от 2010 г. 97/11.

Опасни вещества, ПМС № 320 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда за 
пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване във връзка с ограниченията за упо-
треба на определени – , приета с ПМС № 55 на 
Министерския съвет от 2013 г. 92/13.

Опасни товари, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен 
превоз на – 24/50; Наредба за допълнение на 
Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз 
на опасни и/или замърсяващи товари по море и 
на – по вътрешни водни пътища 59/92; Наредба 
за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за 
условията и реда за извършване на автомобилен 
превоз на – 76/17.

Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство“, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, 
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане 
на местните стратегии за развитие и покриване на 
текущите разходи на рибарските групи“ по 
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на 
рибарските области“ от – на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство 
за Програмен период 2007/2013 г. 42/19; ПМС 
№ 152 за одобряване на допълнителни разходи 
за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Зе-
меделие“ за финансиране на разходи за данък 
върху добавената стойност по одобрени за под-
помагане проекти на общини по Програмата за 
развитие на селските райони през 2007/2013 г. и 
по – през 2007/2013 г. 47/4; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за ус-
ловията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени 
инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна 
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на продукти 
от риболов и аквакултура“ от – на Репуб лика 
България, финансирана от Европейския фонд 
за рибарство за програмен период 2007/2013 г. 
60/131; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и 
модернизация на рибарски пристанища, кейови 
места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ 
от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ 
от – на Република България, финансирана от 
Европейския фонд за рибарство за Програмен 
период 2007 – 2013 г. 65/110; Наредба за изменение 
на Наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и мар-
кетинг на продукти от риболов и аквакултура“ 
на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов 
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг 
на продукти от риболов и аквакултура“ от –  
(2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство 
(ЕФР) на ЕС 68/55.

Оперативна програма ,,Регионално развитие“ 
2007/2013 г., ПМС № 86 за изменение на ПМС 
№ 245 на Министерския съвет от 2007 г. за при-
емане на детайлни правила за допустимост на 
разходите по – , съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие, за финансовата 
рамка 2007/2013 г. 28/4.

Оператор на ваучери за храна, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. 
за условията и реда за издаване и отнемане на 
разрешение за извършване на дейност като – и 
осъществяване дейност като оператор 24/50.

Органи на Министерството на вътрешните 
работи, Наредба № 8121з-1130 за реда за употреба 
на физическа сила и помощни средства от – 73/5.

Оръжия, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – , боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия 56/2.

Осигурителни вноски, ПМС № 44 за изменение 
и допълнение на Наредбата за елементите на 
възнаграждението и за доходите, върху които се 
правят – , приета с ПМС № 263 на Министерския 
съвет от 1999 г. 18/38.

Отбрана и въоръжени сили, Закон изменение 
и допълнение на Закона за – на Република Бъл-
гария 24/2.

Отпадъци, Наредба № 1 за изискванията към 
дейностите по събиране и третиране на – на те-
риторията на лечебните и здравните заведения 
13/17; ПМС № 35 за приемане на Наредба за усло-
вията и реда за предаване на радиоактивни – на 
Държавно предприятие „Радиоактивни – „ 16/6.

Отпадъчни води, Наредба за изменение на На-
редба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни 
за заустване на – във водни обекти и определяне 
на индивидуалните емисионни ограничения на 
точковите източници на замърсяване 48/15.

Официална сортова листа на Република Бъл-
гария, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за 
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване 
на сортовете растения във и от – 48/11.

Охрана на обекти, Инструкция № 8121з-1415 
за реда и организацията за осъществяване на 
дейността по – по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи 93/15.

П
Пазари на финансови инструменти, Закон за 

изменение и допълнение на Закона за – 34/2.
Пакет от здравни дейности, гарантиран от 

бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса, Наредба № 11 за определяне на – , 98/51; 
(продължение) 99/1.

Патентно ведомство, Устройствен правилник 
на – на Република България 14/49; 93/6.
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Патрулно-постова дейност, Инструкция за 
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-
929 от 2014 г. за – 73/19.

Пациенти, Наредба № 8 за признаване на 
организациите за защита правата на – за пред-
ставителни организации 93/12.

Педагогически персонал, Наредба за изменение 
на Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за 
възстановяване на част от транспортните разходи 
на – в детските градини, училищата и обслуж-
ващите звена 13/22.

Пенсии, ПМС № 50 за изменение и допълнение 
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
19/7; ПМС № 130 за определяне на нов размер 
на социалната – за старост 40/18.

Пилоти, Наредба № 39 за условията и реда 
за издаване на свидетелства за правоспособност 
на – , свидетелства за организации за обучение, 
обучаващи – и кабинен екипаж, и свидетелства за 
медицинска годност на авиационен персонал – , и 
кабинен екипаж, в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 
3 ноември 2011 г. за определяне на технически 
изисквания и административни процедури във 
връзка с екипажите на въздухоплавателни средства 
в гражданското въздухоплаване в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския пар-
ламент и на Съвета и контрола върху тях 33/87.

Пиротехнически изделия, ПМС № 25 за измене-
ние и допълнение на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на – , 
приета с ПМС № 315 на Министерския съвет от 
2009 г. 13/13; ПМС № 162 за приемане на Наред-
ба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на – 50/12.

План, – за сътрудничество между Министер-
ството на здравеопазването на Република Бъл-
гария, Министерството на здравеопазването на 
Румъния и Ми нистерството на вътрешните работи 
на Румъния, представлявано от Де партамента за 
спешни ситуации, в областта на лекарствената 
политика и спешната медицинска помощ 38/32.

Площадки за игра, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията 
и реда за устройството и безопасността на – 69/5.

Подземни богатства, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 56/7.

Политически партии, Закон за допълнение на 
Закона за – 32/3.

Пожар, Наредба за изменение на Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност 
при – 8/15; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, 
поддържане и водене на регистър на доброволните 
формирования за преодоляване или овладяване 
на бедствия, – и извънредни ситуации и отстра-
няване на последиците от тях 58/26.

Пожарна безопасност, Наредба № 8121з-196 за 
реда за осъществяване на превантивен контрол 
от органите за – и защита на населението на 
Министерството на вътрешните работи 17/10; 
Наредба № 8121з-1006 за реда за осъществяване 
на пожарогасителната и спасителната дейност от 
органите за – и защита на населението на Минис-

терството на вътрешните работи 67/26; Наредба 
№ 8121з-1100 за изискванията към квалификаци-
ята на персонала на търговци за извършване на 
дейности по осигуряване на – на обекти и/или 
поддържане и обслужване на уреди, системи и 
съоръжения, свързани с – 75/23.

Помирителна комисия за платежни спорове, 
Правилник за дейността на – 101/111.

Помирителни комисии, Правилник за изменение 
на Правилника за работата на – 26/18.

Правна помощ, ПМС № 352 за изменение и 
допълнение на Наредбата за заплащането на – , 
приета с ПМС № 4 на Министерския съвет от 
2006 г. 98/38.

Правоспособност за управление на моторно 
превозно средство, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията 
и реда за провеждането на изпитите на канди-
дати за придобиване на – и реда за провеждане 
на проверочните изпити 70/53; Инструкция за 
изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 
2008 г. за организиране и провеждане на изпитите 
на кандидатите за придобиване на – 70/55.

Предоставяне на финансови средства, Наредба 
за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. 
за условията и реда за – на представителните 
сдружения на потребителите от държавата 26/18.

Предприятия за колективно инвестиране, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за дей-
ността на колективните инвестиционни схеми и 
на други – 22/2.

Прекратени осигурители без правоприемник, 
Инструкция за изменение и допълнение на Ин-
струкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраня-
ване на разплащателните ведомости на – 6/164.

Преносимост на географски номера, Решение 
№ 555 за изменение и допълнение на Функци-
оналните спецификации за – при промяна на 
доставчика на фиксирана телефонна услуга и/
или при промяна на адреса в рамките на един 
географски национален код за направление 91/24.

Преносимост на негеографски номера, Решение 
№ 557 за изменение и допълнение на Функцио-
налните спецификации за осъществяване на – при 
промяна на доставчика, предоставящ съответната 
услуга 91/25.

Приватизация и следприватизационен контрол, 
Закон за изменение на Закона за – 34/2; Закон 
за допълнение на Закона за – 41/2.

Природен газ, Правила за търговия с – 59/92; 
Правила за изменение и допълнение на Правилата 
за предоставяне на достъп до газопреносните и/
или газо разпределителните мрежи и за достъп до 
съоръженията за съхранение на – 59/102; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 
2013 г. за регулиране на цените на – 94/109.

Природен парк „Врачански Балкан“, Правилник 
за изменение на Устройствения правилник на 
Дирекция на – 54/15.

Пристанища, Наредба за изменение на На-
редба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, 
изработването, одоб ряването и изменението на 
генералните планове на – за обществен транс-
порт 2/82.



БРОЙ 103  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 015 Г.  СТР.  119   

Програма, – за сътрудничество между прави-
телството на Република България и правител-
ството на Португалската република в областта 
на езика, образованието и науката, културата, 
спорта, младежта и общественото осведомяване за 
периода 2015 – 2018 г. 50/33; – за сътрудничество 
в областта на науката, образованието и културата 
между правителството на Република България 
и правителст вото на Република Кипър за пери-
ода 2015 – 2017 г. 55/19;  – за сътрудничество в 
областта на науката, образованието и културата 
между правителството на Република България и 
правителството на Република Индия за периода 
2015 – 2017 г. 75/17.

Програма за развитие на селските райони за 
пе риода 2007/2013 г., Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията 
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Подпомагане на полупазар-
ни стопанства в процес на преструктуриране“ 
от – 1/16; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 421 „Вътрешно-териториално 
и транснационално сътрудничество“ от – 15/9; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Прилагане на стратегиите за местно развитие“ 
и по мярка „Управление на местни инициативни 
групи, придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответната територия 
за местните инициативни групи, прилагащи 
стратегии за местно развитие“ от – 21/104; 44/15; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти“ по – 24/9; Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности“ от – 24/14; 68/54; Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по мярка „Подобряване 
икономическата стойност на горите“ от – 24/17; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 22 от 2008 г. за условията и реда за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи“ 
от – 24/26; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Обновяване и развитие на населени-
те места“ от – 24/28; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони“ 
от – 24/35; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по мярка „Насърчаване на туристическите 
дейности“ от – 24/42; ПМС № 133 за изменение 
на ПМС № 59 на Министерския съвет от 2011 г. 
за условията и реда за отпускане на безлихвени 

заеми на общините от централния бюджет за 
финансиране на разходи за окончателни пла-
щания по одобрени проекти по – и за тяхното 
възстановяване 40/19; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Създаване на сто-
панства на млади фермери“ по – 76/13; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 
2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от – 81/27; На-
редба за изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Модернизиране на 
земеделските стопанства“ от – 88/48; ПМС № 342 
за изменение на ПМС № 59 на Министерския 
съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане 
на безлихвени заеми на общините от централния 
бюджет за финансиране на разходи за окончателни 
плащания по одобрени проекти по – и за тяхното 
възстановяване 95/46.

Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014/2020 г., Наредба № 4 за прилагане 
на мярка 11 „Биологично земеделие“ от – 16/52; 
Наредба № 5 за прилагане на мярка 12 „Плащания 
по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ 
от – 16/64; Наредба № 6 за прилагане на мярка 
13 „Плащания за райони с природни или други 
специфични ограничения“ от – 16/71; Наредба 
№ 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от – 16/74; Наредба № 9 за прилагане 
на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски сто-
панства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от – 22/61; Наредба № 13 за прилагане 
на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на кон-
султантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управление на стопанството и 
услуги по заместване в стопанството“ от – 37/24; 
Наредба № 14 за прилагане на подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприя-
тия“ от – 40/39; Наредба № 16 за при лагане на 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 
на мярка 19 „Водено от общностите местно раз-
витие“ от – 59/22; ПМС № 209 за назначаване на 
допълнителен персонал за нуждите и в срока на 
прилагане на – със средства от мярка „Техническа 
помощ“ и на персонал на местните инициатив-
ни групи, изпълняващи стратегии за водено от 
общностите местно развитие, финансирани със 
средства от мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ на програмата 63/4; Наредба 
№ 17 за прилагане на мярка 20 „Техническа по-
мощ“ от – 66/79; Наредба № 20 за прилагане на 
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. 
„Инвестиции в материални активи“ от – 84/5; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от – 87/28; Наредба № 22 за прилагане на под-
мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от – 100/46.
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Продукти за пожарогасене, Наредба № 8121з-
906 за изискванията към – , редът за оценяване 
и удостоверяване на съответствието им с тези 
изисквания, задълженията на производителите, 
вносителите и дистрибуторите на – и за реда за 
осъществяване на контрол 62/154.

Производители на плодове и зеленчуци, Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба № 11 
от 2007 г. за условията и реда за признаване на 
организации на – и на техните асоциации и за 
условията и реда за одобряване и изменение на 
одобрените оперативни програми 43/27.

Пространствени данни, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за достъп до – 26/3.

Протокол, – за привилегиите и имунитетите 
на Европейската организация за разработване на 
метеорологични спътници (EUMETSAT) 3/12; – от 
2002 г. към Атинската конвенция относно пре-
воза на пътници и личния им багаж по море от 
1974 г. 8/3; – за разширяване на сътрудничеството 
в областта на туризма между Министерството на 
туризма на Република България и Министерството 
на културата и туризма на Република Азербай-
джан 50/39; – за сътрудничество и обмен между 
Министерството на образованието и науката на 
Република България и Министерството на об-
разованието и науката на Украйна за учебните 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години 
55/22; – за сътрудничество в областта на туризма 
между Министерството на туризма на Република 
България и Министерството на икономиката 
на Португалската република 78/12; – за сътруд-
ничество в областта на обучението по туризъм 
между Министерството на туризма на Република 
България и Министерството на икономиката 
на Португалската република 90/38;  – № 1 за 
изменение на Меморандума за разбирателство 
между правителството на Република България и 
Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между 
България и ОССЕ за унищожаване на запасите 
от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно 
гориво) 91/11;  – № 2 за изменение на Меморан-
дума за разбирателство между правителството 
на Република България и Организацията за си-
гурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за 
изпълнението на проект между България и ОССЕ 
за унищожаване на запасите от ракетно гориво 
(компоненти на течно ракетно гориво) 91/12.

Професионални болести, ПМС № 42 за измене-
ние на Наредбата за реда за съобщаване, реги-
стриране, потвърждаване, обжалване и отчитане 
на – , приета с ПМС № 168 на Министерския 
съвет от 2008 г. 18/38.

Професионално образование, Наредба № 2 за 
осигуряване на качеството на – и обучение 70/28.

Професионално обучение, Наредба за допъл-
нение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за – на 
служителите от Министерството на вътрешните 
работи 77/7.

Профилактика и рехабилитация, Наредба за 
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползва-
не и изплащане на паричните помощи за – 4/6.

Първостепенни и второстепенни разпоредители, 
ПМС № 30 за изменение на ПМС № 14 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г. за определяне на – с 
бюджет в Министерството на културата 14/47.

Пътища, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 10/2; 101/27; ПМС № 22 за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за движението по – , приет с ПМС № 36 
на Министерския съвет от 1996 г. 13/2.

Пътна маркировка, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигна-
лизация на пътищата с – 34/35.

Пътни знаци, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация 
на пътищата с – 35/119.

Пчелен мед, ПМС № 127 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за изискванията към – , 
предназначен за консумация от човека, приета с 
ПМС № 196 на Министерския съвет от 2002 г. 39/2.

Пчели, Наредба № 11 за профилактика, ограни-
чаване и ликвидиране на някои заразни болести 
по – 27/30.

Пчелни семейства, Наредба № 10 за условията за 
регистрация и реда за идентификация на – 27/29.

Р
Работно време, Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 8121з-407 от 2014 г. за реда за 
организацията и разпределянето на – , за неговото 
отчитане, за компенсирането на работата извън 
редовното – , режима на дежурство, времето за 
отдих и почивките на държавните служители 
в Министерството на вътрешните работи 15/5; 
Наредба № 8121з-592 за реда за организацията и 
разпределянето на – , за неговото отчитане, за 
компенсирането на работата извън редовното – , 
режима на дежурство, времето за отдих и по-
чивките на държавните служители в Министер-
ството на вътрешните работи 40/29; ПМС № 212 
за изменение и допълнение на Наредбата за – , 
почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 на 
Министерския съвет от 1986 г. 63/10.

Разрешения за работа, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за услови-
ята и реда за даване на – на лица, ненавършили 
18 години 46/17.

Ратифициране, Закон за – на Споразумението 
за изменение и допълнение на Рамковото спора-
зумение между правителството на Република 
България и Европейския инвестиционен фонд 
относно изпълнението на Инициативата JEREMIE 
в Република България и на Споразумението за 
изменение и допълнение на Финансовото спора-
зумение между правителството на Република 
България и Европейския инвестиционен фонд 
относно изпълнението на Инициативата JEREMIE 
в Република България 7/2; Закон за – на Спора-
зумение за въздушен транспорт между Европей-
ската общност и нейните държави членки, от 
една страна, и Канада, от друга страна, подпи-
сано в Брюксел на 17 декември 2009 г. 14/35; 
Закон за – на Договора за дилърство между Ре-
публика България в качеството на Емитент и 
Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би 
Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникре-
дит Банк АГ в качеството на Организатори и 
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Дилъри относно Глобална средносрочна програ-
ма на Република България за издаване на обли-
гации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан 
на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство 
между Република България в качеството на 
Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в ка-
чеството на Фискален агент, Платежен агент, 
Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и 
Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс 
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Пла-
тежен агент и Агент по прехвърлянето относно 
Глобална средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., 
и на Акта за поемане на задължения от Репу-
блика България в качеството на Емитент относ-
но Глобална средносрочна програма на Републи-
ка България за издаване на облигации на стойност 
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. 
16/3; Закон за – на Споразумението между пра-
вителството на Репуб лика България и правител-
ството на Република Гърция за съвместен контрол, 
който да бъде осъществяван на граничния кон-
тролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея 
22/6; Закон за – на Рамковото споразумение за 
партньорство и сътрудничество между Европей-
ския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Монголия, от друга страна 26/2; Закон 
за – на Изменение № 3 към Споразумението за 
предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Междуна-
родната банка за възстановяване и развитие 26/3; 
Закон за – на Споразумението за поддържане на 
гарнизон (GSA) между Република България, 
представяна от Министерството на отбраната, и 
Върховното главно командване на обединените 
въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Ба-
зова поддръжка на Модул на КИС със способ-
ности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен 
батальон на НАТО (2NSB) 29/7; Закон за – на 
Договора между Република България и Републи-
ка Казахстан за екстрадиция 38/6; Закон за – на 
Договора между Репуб лика България и Републи-
ка Казахстан за правна помощ по наказателни 
дела 38/6; Закон за – на Меморандума за разби-
рателство между Министерството на отбраната 
на Република Албания, Министерството на от-
браната на Република България, Министерство-
то на отбраната на Република Хърватия, Минис-
терството на отбраната на Република Естония, 
Министерството на външните работи на Ислан-
дия, Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на националната отбра-
на на Република Литва, Министерството на на-
ционалната отбрана на Румъния, Министерство-
то на отбраната на Словашката Република, 
Министерството на отбраната на Република 
Словения и Агенцията на НАТО за комуникации 
и информация (NCIA) относно сътрудничество 
при изпълнението на проекти за разширяване на 
Системата за въздушно командване и контрол 
(ACCS) 38/6; Закон за – на Споразумението меж-
ду правителството на Репуб лика България и 
правителството на Съединените американски 
щати за подобряване спазването на данъчното 
законодателство в международен аспект и въвеж-
дането в действие на FATCA 47/4; Закон за – на 
Спогодбата меж ду Република България и Крал-

ство Норвегия за избягване на двойното данъчно 
облагане на доходите 55/2; Закон за – на Изме-
нението от Доха на Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата 60/2; Закон за – на Спо-
разумението между Европейския съюз и негови-
те държави членки, от една страна, и Исландия, 
от друга страна, относно участието на Исландия 
в съвместното изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави членки и 
Исландия за втория период на задължения по 
Протокола от Киото към Рамковата конвенция 
на Обединените нации по изменение на климата 
60/2; Закон за – на Изменение към Споразуме-
нието за предоставяне на консултантски услуги 
за подкрепа при засилване функциите и изграж-
дане на капацитет в Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране и постигане на 
оптимизация на разходите за постигане на съот-
ветствие с Директива 91/271/ЕИО за пречиства-
нето на градските отпадъчни води между Ми-
нистерството на регионалното развитие на Репу-
блика България и Международната банка за 
възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. 73/2; 
Закон за – на Анекса за изменение на Меморан-
дума за разбирателство за сътрудничество и 
подкрепа по отношение на Секретариата на Кон-
венцията за полицейско сътрудничество в Юго-
източна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. 
в Матрахаза, Унгария 81/3; Закон за – на Спора-
зумението за изменение на Споразумението за 
изменение, допълнение и продължаване дейст-
вието на Споразумението за предоставяне на 
безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН в България“ между 
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, тубер-
кулоза и малария и Министерството на здраве-
опазването на Република България 81/3; Закон 
за – на Споразумението за партньорство и съ-
трудничество между Европейския съюз и него-
вите държави членки, от една страна, и Републи-
ка Ирак, от друга страна 81/4; Закон за – на 
Споразумението между правителството на Репуб-
лика България и правителството на Съединени-
те американски щати относно обмен на инфор-
мация за пътниците 81/4; Закон за – на Спора-
зумението между правителството на Република 
България и правителството на Гърнси за обмен 
на информация по данъчни въпроси 81/4; Закон 
за – на Спогодбата между Република България 
и Обединеното кралство Великобритания и Се-
верна Ирландия за избягване на двойното данъч-
но облагане и предотвратяване отклонението от 
облагане с данъци на доходите и печалбите от 
прехвърляне на имущество 81/5; Закон за – на 
Спогодбата между Република България и Румъ-
ния за избягване на двойното данъчно облагане 
и предотвратяване на отклонението от облагане 
с данъци на доходите 81/5; Закон за – на Изме-
нението на Споразумението между правителство-
то на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването 
на финансова помощ 81/5; Закон за – на Мемо-
рандума за разбирателство между правителство-
то на Република България и Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за 
изпълнението на проект между България и ОССЕ 
за унищожаване на запасите от ракетно гориво 
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(компоненти на течно ракетно гориво), Протокол 
№ 1 за изменение на Меморандума за разбира-
телство между правителството на Република 
България и Организацията за сигурност и съ-
трудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението 
на проект между България и ОССЕ за унищо-
жаване на запасите от ракетно гориво (компо-
ненти на течно ракетно гориво) и Протокол № 2 
за изменение на Меморандума за разбирателство 
между правителството на Република България и 
Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект меж-
ду България и ОССЕ за унищожаване на запа-
сите от ракетно гориво (компоненти на течно 
ракетно гориво) 81/6; Закон за – на Меморанду-
ма за разбирателство между Министерството на 
вътрешните работи на Република България, Ми-
нистерството на вътрешните работи на Унгария, 
Правителството на Нидерландия, Министерство-
то на правосъдието и обществената сигурност на 
Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Ми-
нистерството на правосъдието на Швеция и 
Международния център за развитие на миграци-
онната политика относно изпълнението на про-
екта „Подкрепа за партньорство за миграция в 
региона по Пътя на коприната в рамките на 
Будапещенския процес“ 81/6; Закон за – на Спо-
годбата между правителството на Репуб лика 
България и правителството на Република Австрия 
за сътрудничество в областта на културата, об-
разованието, науката и младежта 88/3; Закон 
за – на Общото споразумение между Европей-
ската банка за възстановяване и развитие и 
Министерството на финансите на Република 
България за предоставяне на консултантски ус-
луги относно създаване на Фонд на фондовете и 
Мениджър на Фонда на фондовете за изпълне-
нието на финансовите инструменти по оператив-
ни програми на Европейския съюз за периода 
2014/2020 г. 89/5; Закон за – на Споразумението 
за предоставяне на консултантски услуги за съз-
даване на Фонд на фондовете за управление на 
финансови инструменти по оперативните про-
грами на Европейския съюз за периода 2014/2020 г. 
между Министерството на финансите на Репуб-
лика България и Международната банка за въз-
становяване и развитие 89/5; Закон за – на Из-
менение към Споразумението за предоставяне 
на консултантски услуги за укрепване на 
конкурентоспособ ността на селското стопанство 
и изготвяне на проектостратегии за устойчиво 
управление в хидромелиоративния сектор и 
опазване от вредното въздействие на водите 
между Министерството на земеделието и храни-
те на Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие от 20 март 
2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. 92/2; Закон 
за – на Протокол № 15 за изменение на Конвен-
цията за защита на правата на човека и основ-
ните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в 
Страсбург 93/2; Закон за – на Споразумението за 
европейска кооперираща държава между прави-
телството на Република България и Европейска-
та космическа агенция 95/43; Закон за – на 
Споразумението между правителството на Репуб-
лика България и правителството на Република 
Полша относно осигуряване на логистична под-
крепа за самолети МиГ-29 95/43; Закон за – на 

Споразумението за изменение на Споразумени-
ето за изменение и допълнение на Споразумени-
ето за предоставяне на безвъзмездна помощ по 
Програма „Укрепване на националната програма 
по туберкулоза в България“ между Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и ма-
лария и Министерството на здравеопазването на 
Република България 101/51.

Регионален център за управ ление на отпадъци-
те – гр. Кърджали, ПМС № 357 за одобряване на 
допълнителни трансфери по бюджета на Минис-
терството на околната среда и водите за 2015 г. за 
осигуряване на финансиране за приключването 
на договори по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/
PE/019 – , съфинансиран от Кохезионния фонд 
по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 
1994 г. и управляван от Министерството на окол-
ната среда и водите и Община Кърджали 98/49.

Регионални здравни инспекции, Правилник за 
изменение и допълнение на Устройствения пра-
вилник на – 2/81; 47/8; Правилник за изменение 
на Устройствения правилник на – 63/25.

Регистър на музеите, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за 
водене на – и за обстоятелствата, подлежащи на 
вписване в него 63/34.

Регистър на населението, Наредба за допълнение 
на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на – 53/15; Наредба за 
изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за 
издаване на удостоверения въз основа на – 69/20.

Регулаторна политика, Решение № 408 за 
приемане на – за управление на радиочестотния 
спектър 69/20.

Регулирана професия „Инженер в геодезията, 
картогра фията и кадастъра“, ПМС № 303 за 
приемане на Наредба за държавните изисквания 
за придобиване на висше образование на образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“ по 
специалности от – в професионално направление 
„Архитектура, строителство и геодезия“ 88/40.

Ред за съпровождане на малолетни и непълно-
летни лица, Инструкция за изменение и допъл-
нение на Инструкция № 8121з-1008 от 2014 г. за 
организацията и – от полицейските органи на 
Министерството на вътрешните работи 54/18.

Републикански пътища, Наредба за изменение 
и допълнение на Hаредба № 1 от 2007 г. за ми-
нималните изисквания за безопасност в тунели 
по – , които съвпадат с трансевропейската пътна 
мрежа на територията на Република България 8/13.

Рибарство и аквакултури, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 102/212.

С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 45 за изме-

нение и допълнение на Наредбата за обществено 
осигуряване на – , българските граждани на ра-
бота в чужбина и морските лица, приета с ПМС 
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 18/39.

Свидетелство за управление на моторни превозни 
средства, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда 
за издаване на – , отчета на водачите и тяхната 
дисциплина 37/22.



БРОЙ 103  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 015 Г.  СТР.  123   

Сдружения за напояване, ПМС № 150 за изме-
нение на Наредбата за придобиване и отнемане 
от – правото на ползване върху обектите от 
хидромелиоративната инфраструктура и обслуж- 
ващата техника на територията на сдружение то 45/2.

Секторни помирителни комисии, Правилник 
за дейността на общите и – 87/16.

Семейни помощи за деца, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 57/16; ПМС № 276 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139 
на Министерския съвет oт 2002 г. 80/17.

Сечи в горите, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за – 72/22.

Сигнали за безопасност и/или здраве при работа, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания 
за знаци и – 46/12.

Синдик, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението 
на – в банка в несъстоятелност 87/29.

Система „Евродак“ за сравняване на дактилос-
копични отпечатъци, ПМС № 309 за изменение 
и допълнение на Наредбата за отговорността и 
координацията на държавните органи, осъщест-
вяващи действия по прилагането на Регламент 
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 
2003 г. за установяване на критерии и механиз- 
ми за определяне на държава членка, ком-
петентна за разглеждането на молба за убе-
жище, която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета страна, Ре-
гламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 
2 септември 2003 г. за определяне условията за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съ-
вета за установяване на критерии и механизми за 
определяне на държавата членка, която е компе-
тентна за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в една от държавите членки 
от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) 
№ 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за 
създаване на – с оглед ефективното прилагане 
на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) 
№ 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
определяне на някои условия за прилагането 
на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създа-
ването на – с оглед ефективното прилагане на 
Дъблинската конвенция, приета с ПМС № 332 
на Министерския съвет от 2007 г. 89/11.

Система за бързо предупреждение за храни и фу-
ражи в Република България, ПМС № 17 за приемане 
на Наредба за условията и реда за изграждане 
на – 10/4.

Ски писти, ПМС № 13 за приемане на Наредба 
за обезопасяването и информационната обезпече-
ност на – в Репуб лика България и за определяне 
правилата за безопасност върху територията на 
ски пистите и ски зоните и за организацията на 
работата на ски патрулите 9/3.

Скорост на движение, Наредба за изменение 
на Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията 
за изграждане или монтиране върху платното за 
движение на изкуствени неравности и на други 
средства за ограничаване на – и изискванията 
към тях 32/38.

Служебни карти, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № 8121з-582 от 
2014 г. за определяне вида, условията и реда за 
издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение 
и унищожаване на – , други карти и пропуски 
в Министерството на вътрешните работи 2/83; 
Инструкция № 8121з-782 за определяне вида, 
условията и реда за издаване и ползване на – в 
Министерството на вътрешните работи 55/29; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет 
и унищожаване на – на военнослужещите 57/83.

Служебни командировки, ПМС № 164 за до-
пълнение на Наредбата за – и специализации в 
чужбина, приета с ПМС № 115 на Министерския 
съвет от 2004 г. 51/25.

Служебно оръжие, Инструкция № 8121з-533 за 
условията и реда за носене на – от държавните 
служители в Министерството на вътрешните ра-
боти 36/11; Инструкция № І-5 за условията и реда 
за носене на – от държавните служители на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ 101/119.

Служители на Министерството на вътрешните 
работи, Наредба № 8121з-773 за условията и реда 
за осигуряване на храна или левовата є равно-
стойност на – 52/21; ПМС № 291 за приемане на 
Наредба за определяне на реда за получаване 
на съдействие и организиране на прикриването 
на – в държавни органи, организации и юриди-
чески лица 85/2.

Служители под прикритие, ПМС № 247 за 
приемане на Наредба за организацията на дей-
ността по използване на – в Министерството на 
вътрешните работи 71/4.

Сметна палата, Закон за – 12/2; ПМС № 318 
за одобряване на промени по бюджета на – за 
2015 г. 92/12.

Специализиран експертен съвет за опазване 
на недвижимите културни ценности, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството, организацията на работата и фи-
нансирането на – 3/111.

Специални образователни потребности, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 
2009 г. за обучението на деца и ученици със – и/
или с хронични заболявания 59/61.

Социално осигуряване, Закон за изменение и 
допълнение на Кодекса за – 61/2.

Социално подпомагане, ПМС № 211 за измене-
ние и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за – , приет с ПМС № 243 на Минис-
терския съвет от 1998 г. 63/10.

Специални разузнавателни средства, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за – 74/1.

Специалност в системата на здравеопазването, 
Наредба № 1 за придобиване на – 7/15.

Списък на заболяванията, за чието домашно 
лечение Националната здравноосигурителна ка са 
заплаща лекарства, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели напълно или 
частично, Наредба за изменение на Наредба № 38 
от 2004 г. за определяне на – 32/37.

Списък на изделията и технологиите с двойна 
употреба, ПМС № 194 за приемане на Списък на 
продуктите, свързани с отбраната, и на – , които 
подлежат на контрол при внос 60/14.
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Спогодба, – за културно, образователно и науч-
но сът рудничество между Република България и 
Кралство Испания 90/35; – между правителството 
на Република България и правителството на Ре-
публика Австрия за сътрудничество в областта 
на културата, образованието, науката и младежта 
97/28; – между Република България и Кралство 
Норвегия за избягване на двойното данъчно об-
лагане на доходите 97/31.

Споразумение, – между правителството на Ре-
публика България и Европейската организация 
за разработване на метеорологични спътници 
(EUMETSAT) относно присъединяването на Ре-
публика България към Конвенцията за учредява-
нето на Европейска организация за разработване 
на метеорологични спътници (EUMETSAT) и 
свързаните ред и условия 3/10; – за услугите по 
пощенските плащания 3/59; – между Република 
България и Португалската република за сътрудни-
чество в борбата срещу престъпността 10/71; – за 
създаване на Център за високи постижения в 
областта на финансите 11/16; Вътрешно – между 
представителите на правителствата на държави-
те – членки на Европейския съюз, заседаващи 
в рамките на Съвета, относно финансирането 
на помощта от Европейския съюз съгласно 
многогодишната финансова рамка за периода 
2014/2020 г. в съответствие със Споразумението 
за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределени-
ето на финансовата помощ за отвъдморските 
страни и територии, за които се прилага част 
четвърта от Договора за функционирането на 
Европейския съюз 21/95; – за изграждане на 
висококачествена и високоскоростна железо-
пътна мрежа в Югоизточна Европа 27/26; – за 
изпълнение на „Програма за техническа помощ 
в сектор земеделие“ между Министерството на 
земеделието и храните на Република България 
и Министерството на храните и земеделието на 
Монголия 38/10; – между Министерството на 
образованието и науката на Република България 
и Министерството на образованието, културата 
и науката на Монголия за реализация на стипен-
диална програма в областта на аграрните науки 
за обучение на монголски студенти в български 
държавни висши училища 45/3; – за признаване на 
обучението и свидетелствата за право способност 
на моряци за работа на борда на кораби, реги-
стрирани в Йордания, между Министерството 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията на Република България – Изпъл-
нителна агенция „Морска администрация“, и 
Министерството на транспорта на Хашемитско 
кралство Йордания – „Морска администрация“ 
45/5; – за признаване на обучението и свидетел-
ствата за право способност на моряци за работа 
на борда на кораби, регистрирани в Република 
България, между Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията на 
Република България – Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“, и Министерството 
на транспорта на Хашемитско кралство Йорда-
ния – „Морска администрация“ 45/7; – за изме-
нение на Споразумението между правителството 
на Република България и правителството на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия относно защитата на класифицирана 
информация 45/9; – за икономическо сътруд-

ничество между правителството на Република 
България и Съвета на министрите на Босна и 
Херцеговина 47/6; – между правителството на 
Република България и правителството на Репу-
блика Беларус за взаимна защита на класифи-
цираната информация 52/17;  – за икономическо 
и научно сътрудничество между правителството 
на Република България и правителството на 
Република Ирак 53/10; – между правителството 
на Република България и правителството на 
Република Азербайджан за сътрудничество в 
областта на електронните съобщения, информа-
ционните технологии и електронното управление 
54/6; – за изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение между правителството на Република 
България и Европейския инвести ционен фонд от-
носно изпълнението на Инициативата JEREMIE 
в Република България („Трето споразумение за 
изменение“) 59/3; – за изменение и допълнение 
на Финансовото споразумение между правител-
ството на Република България и Европейския 
инвести ционен фонд относно изпълнението на 
Инициативата JEREMIE в Република България 
(„Трето споразумение за изменение“) 59/5; – между 
правителството на Република България и прави-
телството на Румъния за сътрудничество в сферата 
на информационните технологии и съобщенията 
62/148; – между Министерст вото на земеделието 
и храните на Република България и Министер-
ството на земеделието и храните на Репуб лика 
Беларус за сътрудничество в областта на селското 
стопанство 78/11; – между Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“ към Министерството 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията на Република България и Агенцията 
за морски транспорт към Министерството на 
икономиката и устойчивото развитие на Грузия за 
взаимно признаване на свидетелства на морските 
лица съгласно Правило I/10 на Международната 
конвенция за вахтената служба и нормите за под-
готовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., 
както е изменена 81/21; – между правителството 
на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за подобряване 
спазването на данъчното законодателство в меж-
дународен аспект и въвеждането в действие на 
FATCA 89/15; Изменение на – меж ду правител-
ството на Република България и правителството 
на Конфедерация Швейцария относно оказването 
на финансова помощ 90/37; – за изменение, до-
пълнение и продължаване действието на Спо-
разумението за предоставяне на безвъзмездна 
помощ по Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд 
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Министерството на здравеопазването на Репуб-
лика България 92/20.

Спортни дейности, Наредба за изменение на 
Наредба № 1 от 2014 г. за финансово подпомагане 
на – 84/72.

Спортни обекти и съоръжения, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. 
за финансово подпомагане на строителството и 
ремонта на – 51/25; 72/62.

Средищни училища, ПМС № 316 за изменение 
на ПМС № 84 на Министерския съвет от 2009 г. 
за приемане на Списък на – в Република Бъл-
гария, определяне на критерии за включване в 
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Списъка на – и приемане на финансови правила 
за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пъ-
туващите ученици от – 90/16.

Средства за измерване, ПМС № 61 за изменение 
и допълнение на На редбата за – , които подлежат 
на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 
на Министерския съвет от 2003 г. 22/14.

Стационарна комуникационна и информационна 
система, Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за устройството и дейността 
на – 67/26.

Стипендии, ПМС № 195 за изменение и до-
пълнение на ПМС № 90 на Министерския съвет 
от 2000 г. за условията и реда за предоставяне 
на – на студентите, докторантите и специализан-
тите от държавните висши училища и научни 
организации 58/17.

Стратегичес ки обекти и дейности, ПМС № 85 
за допълнение на ПМС № 181 на Министерския 
съвет от 2009 г. за определяне на – , които са от 
значение за националната сигурност 28/3.

Строежи, Наредба № РД-02-20-1 за условията 
и реда за влагане на строителни продукти в – на 
Република България 14/58.

Съвет за интелигентен растеж, ПМС № 116 
за създаване на – 36/2.

Съвет за координация в борбата с правонару-
шенията, ПМС № 263 за изменение и допълнение 
на ПМС № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за 
създаване на – , засягащи финансовите интереси 
на Европейския съюз 77/3.

Съвет за развитие при Министерския съвет, 
ПМС № 7 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за съз-
даване на – 5/4.

Съвет „Партньорство за здраве“, ПМС № 151 
за създаване на – 46/2.

Съвет по енергийна сигурност, ПМС № 170 за 
създаване на – 52/9.

Съвет по продуктите за растителна защи-
та, Правилник за организацията и дейността 
на – 13/15; Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността 
на – 92/42.

Съвет по сигурността при Министерския съвет, 
ПМС № 1 за изменение и допълнение на Правил-
ника за функциите, задачите и организацията на 
работа на – , приет с ПМС № 216 на Министерския 
съвет от 1998 г. 5/2.

Съд на Европейския съюз, ПМС № 124 за изме-
нение и допълнение на ПМС № 214 на Министер-
ския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за 
провеждане на избор на кандидат за съдия и за 
генерален адвокат в – , и за съдия в Общия съд 
37/12; ПМС № 330 за отменяне на ПМС № 214 на 
Министерския съвет от 2010 г. за създаване на 
процедура за провеждане на избор на кандидат 
за съдия и за генерален адвокат в – , и за съдия 
в Общия съд 94/44.

Съдебни изпълнители, Инструкция за отменяне 
на Ин струкция № Із-849 от 2007 г. за условията и 
реда, при които органите на Министерството на 

вътрешните работи оказват съдействие на част-
ните и държавните – при изпълнение на техните 
правомощия 100/93.

Съдилища, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за администрацията в – 2/81.

Съоръжения под налягане, ПМС № 20 за измене-
ние и допълнение на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на – , 
приета с ПМС № 204 на Министерския съвет от 
2002 г. 12/38.

Суровини и храни от животински произход, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за 
директни доставки на малки количества – 87/26.

Схема „Училищно мляко“, ПМС № 257 за прие-
мане на Наредба за условията и реда за прилагане 
на схема за предоставяне на мляко и млечни 
продукти в учебните заведения, – 75/8.

Схеми за директни плащания, Hаредба № 3 за 
условията и реда за прилагане на – 16/43.

Схеми и мерки за директни плащания, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 
2009 г. за условията и реда за подаване на за-
явления по – 16/117; Наредба за допълнение на 
Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за 
подаване на заявления по – 38/12.

Схема „Училищен плод“, ПМС № 75 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
прилагане на схема за предоставяне на плодове 
и зеленчуци в учебните заведения – , приета с 
ПМС № 91 на Министерския съвет от 2010 г. 26/8.

Счетоводство, Закон за – 95/18.

Т
Такси, ПМС № 6 за изменение и допълнение на 

Тарифа № 4 за – , които се събират в системата 
на Министерството на вътрешните работи по 
Закона за държавните – , одобрена с ПМС № 53 
на Министерския съвет от 1998 г. 6/8; ПМС № 78 
за изменение и допълнение на Тарифата за – , 
които се събират от Комисията за регулиране 
на съобщенията по Закона за електронните съ-
общения, приета с ПМС № 374 на Министерския 
съвет от 2011 г. 27/3; ПМС № 88 за изменение на 
Тарифа № 4 за – , които се събират в системата 
на Министерството на вътрешните работи по 
Закона за държавните – , одобрена с ПМС № 53 
на Министерския съвет от 1998 г. 29/8; ПМС № 91 
за изменение на Тарифата за пристанищните – , 
събирани от Държавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура“, приета с ПМС № 97 на 
Министерския съвет от 2007 г. 30/2; ПМС № 96 
за приемане на Тарифа за – , които се събират 
от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол по Закона за закрила 
на новите сортове растения и породи животни 
и по Закона за посевния и посадъчния материал 
30/15; ПМС № 104 за утвърждаване на – за кан-
дидатстване и за обучение в държавните висши 
училища за учебната 2015/2016 г. 33/4; ПМС № 149 
за изменение и допълнение на Наредбата за – за 
използване на летищата за обществено ползване 
и за аеронавигационно обслужване в Република 
България, приета с ПМС № 280 на Министер-
ския съвет от 1998 г. 45/2; ПМС № 186 за изме-
нение на ПМС № 104 на Министерския съвет от 
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2015 г. за утвърждаване на – за кандидатстване 
и за обучение в държавните вис ши училища за 
учебната 2015/2016 г. 56/31; ПМС № 268 за допъл-
нение на Тарифа за – , които събират музеите, 
Националният институт за недвижимо културно 
наследство и Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ за извършване на услуги и 
за издаване на документи и дубликати, одобрена 
с ПМС № 290 на Министерския съвет от 2011 г. 
78/9; ПМС № 273 за изменение на Тарифа № 12 
за – , които се събират в системата на Минис-
терството на финансите по Закона за държавни-
те – , одобрена с ПМС № 55 на Министерския 
съвет от 1993 г. 80/15; ПМС № 298 за изменение 
и допълнение на Тарифата за – , които се съби-
рат от Българската агенция по безопасност на 
храните, приета с ПМС № 375 на Министерския 
съвет от 2011 г. 87/3; ПМС № 317 за изменение 
на Тарифата за – , които се събират от Агенция 
„Пътна инфраструктура“, приета с ПМС № 219 на 
Министерския съвет от 2008 г. 91/2; ПМС № 325 
за приемане на Тарифа за – , които се събират по 
Закона за контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите 94/31.

Тарифа, ПМС № 240 за приемане на – , по 
която партиите, коалициите и инициативните 
комитети заплащат предизборните предавания 
по Българската национална телевизия и Българ-
ското национално радио и техните регионални 
центрове при произвеждането на изборите за 
общински съветници и за кметове и в рамките 
на информационно-разяснителната кампания за 
националния референдум с въпрос „Подкрепяте 
ли да може да се гласува и дистанционно по 
електронен път при произвеждане на изборите 
и референдумите?“ на 25 октомври 2015 г. 69/3.

Териториално обслужване на населението, 
Инструкция за изменение и допълнение на Ин-
струкция № 8121з-823 от 2014 г. за организация 
на дейността в Министерството на вътрешните 
работи по – 63/43.

Технически паспорти, Наредба за изменение на 
Наредба № 5 от 2006 г. за – на строежите 79/111.

Токсични химически вещества, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 16-437 
от 2007 г. за условията и реда за извършване на 
дейности с – и техните прекурсори 39/3.

Топлоснабдяване, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за – 42/14.

Трансплантация, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възста-
новяване на разходите и за относителния дял на 
средствата за труд за дейности по – , финансирани 
от Министерството на здравеопазването 62/165.

Трудови договори, Наредба № РД 07-8 за ус-
ловията и реда за предоставяне, регистриране и 
отчитане на – по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на 
труда пред инспекцията по труда 54/15.

Трудови злополуки, ПМС № 43 за изменение 
на Наредбата за установяване, разследване, реги-
стриране и отчитане на – , приета с ПМС № 263 
на Министерския съвет от 1999 г. 18/38.

Търговски регистър, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 22/4; 54/5.

Търговско дружество, ПМС № 87 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 28/4; ПМС № 185 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
финансите за 2015 г. във връзка с учредяване 
на – 56/31; ПМС № 242 за изменение и допъл-
нение на Правилника за реда за упражняване 
правата на държавата в – с държавно участие в 
капитала, приет с ПМС № 112 на Министерския 
съвет от 2003 г. 70/6; ПМС № 259 за изменение 
на ПМС № 185 на Министерския съвет от 2015 г. 
за одобряване на промени по бюджета на Ми-
нистерството на финансите за 2015 г. във връзка 
с учредяване на – 75/16.

Туризъм, Закон за изменение на Закона за – 9/2.
Туристичес ки информационни центрове (ТИЦ), 

Наредба № 2 за единните стандарти и за органи-
зацията на дейността на – и Националната мрежа 
на туристическите информационни центрове 85/8.

Туристически хижи, Наредба № 1 за изисква-
нията към – , туристическите учебни центрове, 
туристическите спални и прилежащите към тях 
заведения за хранене и реда за определяне на 
категория, отказ, прекратяване и понижаване на 
определената им категория 37/37.

Тютюневи изделия, ПМС № 63 за изменение 
на ПМС № 237 на Министерския съвет от 2013 г. 
за изменение на Наредбата за изискванията 
към етикетирането, маркировката и външното 
оформление на – и за определяне на стандарти 
за извършване на оценка на съответствието на 
съдържанието на вредни съставки в цигарите, 
приета с ПМС № 184 на Министерския съвет от 
2004 г. 22/57.

У
Униформено облекло, Наредба за изменение 

на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за – , отличи-
телните знаци и принадлежностите, свързани 
с изпълнението на служебните задължения на 
държавните служители в Министерството на 
вътрешните работи 24/8; Наредба № 8121з-1010 
за – и работното облекло за служебно ползване 
в Министерството на вътрешните работи 68/41.

Униформено теренно облекло, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. 
за определяне на вида, отличителните знаци, 
условията и реда за получаване, сроковете за 
износване на униформеното представително 
и – от служителите в Изпълнителна агенция по 
горите, нейните структури, специализираните 
териториални звена и държавните предприятия 
по чл. 163 от Закона за горите 64/18; 72/30.

Уранова суровина, Наредба за отменяне на На-
редба № 4 от 2014 г. за реда и начина за предос-
тавяне и отчитане на средствата за финансиране 
на дейностите по техническата ликвидация, по 
техническата и биологичната рекултивация и 
изпълнението на свързаните с това дейности по 
водовземане, пречистване, заустване и мониторинг 
на води, както и всякакъв друг вид мониторинг 
за ликвидиране на последствията от проучването, 
добива и преработката на – 84/74.
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Урбанизирани територии, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за 
планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на – 56/37.

Условия на труд, Наредба № РД-07-4 за по-
добряване на – на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки 46/13.

Устройствени планове, Наредба за изменение 
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържа-
нието на – 11/62.

Устройство на територията, Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за – 101/21.

Утвърдени разходи, ПМС № 171 за одобрява-
не на вътрешнокомпенсирани промени на – по 
области на политики/бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на правосъдието 
за 2015 г. 52/11; ПМС № 182 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на – по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на туризма за 2015 г. 56/23.

Учебен план, Наредба № 4 за – 94/62.
Учебен център, Правилник за изменение на 

Правилника за устройството, организацията и 
дейността на – 91/13.

Учебници, ПМС № 135 за одобряване на допъл-
нителни трансфери за закупуване на – и учебни 
помагала за децата и учениците в общинските 
детски градини и училища за 2015 г. 41/18; Наред-
ба № 6 за познавателните книжки, – и учебните 
помагала 94/95.

Ученици, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на – в 
държавни и в общински училища 70/52.

Ф
Физическо възпитание и спорт, ПМС № 178 

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 151 
на Министерския съвет от 2003 г. 54/6.

Фискален съвет, Закон за – и автоматични 
корективни механизми 29/3.

Фискални устройства, Наредба за допълнение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 
и отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез – 14/110; 54/18; 84/74; Наредба за изменение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 
и отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез – 44/16; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране 
и отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез – 49/10; 83/18; Наредба за изменение на На-
редбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане 
на продажби в търговските обекти чрез – 66/93.

Фитосанитарен контрол, Наредба № 8 за – 19/24.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и 

служителите“, ПМС № 233 за приемане на Наредба 
за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпре-
деляне на задължителните осигурителни вноски, 
вноските за – и за обмен на информация 68/6.

Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 
Наредба № 29 за определяне на реда на финанси-
ране на административните разходи на – 103/27.

Фонд за европейско подпомагане на най-нужда-
ещите се лица в България за периода 2014/2020 г., 
ПМС № 37 за определяне на реда и условията за 
изпълнение на Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомагане от – 16/15.

Фонд „Научни изследвания“, Правилник за на-
блюдение и оценка на научноизследователската 
дейност, осъществявана от висшите училища 
и научните организации, както и на дейността 
на – 72/30.

Фонд „Сигурност на електроенергийната сис-
тема“, ПМС № 346 за приемане на Наредба 
за реда и начина за набирането, разходването, 
отчитането и контрола на средствата на – 97/23.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, ПМС 
№ 179 за изменение и допълнение на ПМС № 434 
на Министерския съвет от 2014 г. за определяне 
на органите и реда за управление и контрол на 
средствата от – 55/17.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд 
„Вътрешна сигурност“, ПМС № 190 за приемане 
на детайлни правила за допустимост на разходите 
по – за периода от 2014 г. до 2020 г. 57/70.

Фуражи, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 10 от 2003 г. за – със специално 
предназначение 92/42; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за макси-
мално допустимите концентрации на нежелани 
субстанции и продукти във – 92/53.

Х
Химическо оръжие, Закон за изменение на За-

кона за забрана на – и за контрол на токсичните 
химически вещества и техните прекурсори 14/6.

Химични вещества и смеси, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за защита от вредното 
въздействие на – 102/201.

Хора с увреждания, ПМС № 16 за изменение на 
Правилника за устройството и дейността на На-
ционалния съвет за интеграция на – и критерии-
те за представителност на организациите на – и 
на организациите за – , приет с ПМС № 346 на 
Министерския съвет от 2004 г. 10/4; ПМС № 278 
за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на Националния съвет 
за интеграция на – и критериите за представител-
ност на организациите на – и на организациите 
за – , приет с ПМС № 346 на Министерския съвет 
от 2004 г. 81/11.

Храни, Наредба № 2 за максимално допустими-
те количества на остатъци от пестициди във или 
върху – 9/16; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изис-
квания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата, 
както и към – , предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици 85/6.

Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изме-

нение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за усло-
вията и реда за отпускане на – 48/16; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 
2008 г. за условията и реда за отпускане на – 56/37.

Ценни книжа, ПМС № 202 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда за 
отпечатване и контрол върху – , приета с ПМС 
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. 60/124; 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва 
да отговарят физическите лица, които по до-
говор непосредствено извършват сделки с – и 
инвестиционни консултации относно – , както и 
реда за придобиване и отнемане на правото да 
упражняват такава дейност 70/56.

Централен кредитен регистър, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 22 от 
2009 г. за – 93/14.

Централен орган за възлагане на обществени 
поръчки в сектор „Здравеопазване“, ПМС № 146 
за създаване на – 44/5.

Централно военно окръжие, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 63/25.

Център за насърчаване на сътрудничеството в 
областта на селското стопанство между Китай и 
страните от Централна и Източна Европа, ПМС 
№ 158 за създаване на – 50/8; Правилник за ор-
ганизацията на работата и дейността на – 62/150.

Център за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност към 
Министерския съвет, ПМС № 110 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 280 на Министерския съвет от 
2010 г. 33/69.

Център за развитие на човешките ресурси и 
регионални инициативи, Правилник за изменение 
на Устройствения правилник на – 35/99.

Център на промишлеността, Правилник за из-
менение на Устройствения правилник на – на Репуб-
лика България в Москва, Руска федерация 35/99.

Цивилни служители, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за 
условията, размерите и реда за изплащане на 
допълнителни възнаграждения за специфични 
условия при изпълнение на военната служба 
на военнослужещите и за специфични условия 
на труд на – от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия 101/118.

Ч
Частна охранителна дейност, Наредба за из-

менение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, 
по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона 
за – удостоверяват, че отговарят на изискванията 
на Закона за – 37/22.

Частни детски градини и училища, Наредба за 
изменение на Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на – 42/20.

Частни съдебни изпълнители, Наредба № Н-1 
за извършване на финансов контрол върху дей-
ността на – 17/24.

Чужденци, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на 
владеенето на български език и професионал-
ната терминология на български език от – за 
упражняване на медицинска професия в Репуб-
лика България 15/11; ПМС № 277 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за издаване, отказ и отнемане на разрешения 
за работа на – в Република България, приета с 
ПМС № 77 на Министерския съвет от 2002 г. 80/32.

Ю
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Бла-

гоевград, ПМС № 39 за преобразуване на Техни-
ческия колеж в структурата на – , в Технически 
факултет 18/25.

Я
Ядрена енергия, ПМС № 79 за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за 
придобиване на професионална квалификация и за 
реда за издаване на лицензии за специализирано 
обучение и на удостоверения за правоспособност 
за използване на – , приета с ПМС № 209 на 
Министерския съвет от 2004 г. 27/3.

Ядрени съоръжения, ПМС № 283 за приемане 
на Наредба за осигуряване на физическата за-
щита на – , ядрения материал и радиоактивните 
вещества 82/6.
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