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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Народното 

събрание

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Народното събрание организира 
и осъществява дейността си въз основа на 
Конституцията и съгласно разпоредбите на 
този правилник.

Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда 
на Народното събрание в столицата, освен 
когато поради изключителни обстоятелства 
реши да заседава на друго място.

Г л а в а  в т о р а

КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО СЪ-
БРАНИЕ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО

Чл. 3. (1) Първото заседание на Народно-
то събрание се открива от най-възрастния 
от присъстващите народни представители. 
Той ръководи заседанието до избирането на 
председател на Народното събрание.

(2) Народните представители полагат 
предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията 
клетва устно, което се удостоверява с подпис-
ване на клетвен лист.

Чл. 4. (1) Под председателството на най-
възрастния народен представител се провеждат 
само разисквания по избора на председател на 
Народното събрание, както и самият избор.

(2) На първото заседание на Народното 
събрание народните представители приемат 
процедурни правила за условията и реда за 
избор на председател и заместник-председа-
тели на Народното събрание.

Чл. 5. (1) Председателят и заместник-пред-
седателите на Народното събрание могат да 
бъдат предсрочно освободени:

1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение най-малко на 

една трета от всички народни представители, 
когато е налице обективна невъзможност за 
изпълнение на задълженията или системно 
превишаване на правата, или системно не-
изпълнение на задълженията в рамките на 
тяхната компетентност;

3. по писмено предложение на парламен-
тарната група, към която принадлежат.

(2) Председателят и заместник-председате-
лите на Народното събрание се освобождават 
предсрочно при напускане на парламентар-
ната група или при изключване от състава є, 
както и при преустановяване съществуването 
на парламентарната група.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 осво-
бождаването се обявява, без да се обсъжда 
и гласува.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 предло-
жението се поставя на гласуване на първото 
заседание след деня на постъпването му, като 
се дава право на лицето да бъде изслушано. 
Предложението е прието, ако за него са гласу-
вали повече от половината от присъстващите 
народни представители.

(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1 
или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен 
срок от приемането на решението при ус-
ловия и по ред, определени с процедурни 
правила, приети от Народното събрание. До 
произвеждането на нов избор за председател 
на Народното събрание то се председателства 
от заместник-председателя, излъчен от най-
голямата парламентарно представена партия 
или коалиция.

Чл. 6. Народното събрание избира от със-
тава на народните представители секретари.

Чл. 7. На следващите заседания Народното 
събрание избира постоянни комисии.

Г л а в а  т р е т а

РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ

Чл. 8. (1) Председателят на Народното 
събрание в изпълнение на правомощията по 
чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:

1. разпределя законопроектите и другите 
предложения, внесени в Народното събра-
ние, между неговите комисии според техния 
предмет;

2. удостоверява съдържанието на приетите 
от Народното събрание актове;

3. удостоверява с подписа си стенографски-
те протоколи от заседанията на Народното 
събрание;

4. упражнява контрол върху издаването на 
„Държавен вестник“;

5. определя местата в пленарната зала за 
народните представители, разпределени по 
парламентарни групи, за членовете на Минис-
терския съвет, президента и вицепрезидента 
на републиката;

6. осигурява реда в пленарната зала;
7. организира съставянето, изпълнението 

и отчитането на бюджета на Народното съб-
рание;

8. осигурява необходимите условия за дей-
ността на комисиите на Народното събрание 
и на народните представители;

9. утвърждава класификатор на длъжнос-
тите в Народното събрание и числеността 
на администрацията в Народното събрание;
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10. назначава и освобождава главния се-
кретар на Народното събрание със срок до 
избирането на председател на следващото 
Народно събрание, служителите към кабинета 
на председателя, както и служителите към 
кабинетите на заместник-председателите и 
парламентарните групи по тяхно предложение;

11. утвърждава правилник за работата на 
администрацията на Народното събрание;

12. утвърждава правила за организацията 
и реда за извършване на проверка на декла-
рациите на парламентарните служители по 
Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество и за установяване конфликт на 
интереси; назначава комисия от служители 
в администрацията на Народното събрание, 
която въз основа на оценка на корупционния 
риск или сигнал извършва проверки;

13. определя правилата за вътрешния ред 
в сградите на Народното събрание и използ-
ването на материалната база;

14. контролира вътрешната и външната 
охрана на Народното събрание, която е по-
ставена под негово разпореждане;

15. следи за спазването на този правилник;
16. изпълнява и други функции, които са 

му възложени от Конституцията, законите и 
този правилник.

(2) Заместник-председателите на Народ-
ното събрание подпомагат председателя и 
осъществяват възложените от него дейности.

(3) Председателят на Народното събрание, 
след съгласуване с Председателския съвет, 
определя с писмена заповед заместник-пред-
седателите, които участват в ръководството 
на заседанията на Народното събрание за 
съответната седмица.

(4) Когато председателят на Народното 
събрание реши да възложи на заместник-
председателите постоянно извършването на 
дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, 
с която разпределя тези дейности помежду им.

(5) При отсъствие председателят на На-
родното събрание възлага на някой от за-
местник-председателите да го замества, а 
когато това не е направено, той се замества 
от заместник-председателя, излъчен от най-
голямата парламентарно представена партия 
или коалиция.

(6) При участие на председателя в раз-
искванията по даден въпрос заседанието се 
ръководи от посочен от него заместник-пред-
седател. В този случай председателят не може 
да ръководи заседанието преди гласуването 
или приключването на обсъждането по този 
въпрос.

(7) Председателят на Народното събрание 
може да създава съвети по конкретни теми с 
цел анализ и конкретни предложения по за-
конодателството. Организацията, дейността и 

съставът на съветите се определят с правила, 
утвърдени от председателя и заместник-пред-
седателите на Народното събрание.

Чл. 9. (1) Председателят на Народното съб-
рание се подпомага от Председателски съвет, 
който се състои от заместник-председателите 
на Народното събрание и от председателите 
на парламентарните групи или упълномощени 
техни заместници.

(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за 

седмична програма;
2. периодично се информира за работата 

на комисиите по разпределените им законо-
проекти и проекти за решения, декларации 
и обръщения;

3. съдейства за постигане на съгласие 
при възникнали конфликти между различни 
парламентарни групи, както и по процедурни 
и организационни въпроси от дейността на 
Народното събрание;

4. съгласува местата в пленарната зала и 
актовете по чл. 8, ал. 1, т. 13.

(3) Председателският съвет се свиква от 
председателя на Народното събрание по негова 
инициатива или по искане на една трета от 
членовете му.

Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъстви-

ето на народните представители на заседанията 
на Народното събрание и го подпомагат при 
извършване проверка на кворума;

2. при гласуване с компютризираната сис-
тема извън случаите по чл. 60, ал. 3 съдейст-
ват за предотвратяване и санкциониране на 
гласуването с чужда карта;

3. при явно гласуване без електронна тех-
ника преброяват и съобщават на председателя 
резултата от гласуването;

4. при тайно гласуване подпомагат техни-
чески гласуването;

5. проверяват и подписват стенографските 
протоколи от заседанията, на които са били 
дежурни;

6. осъществяват и други възложени им от 
председателя задачи, свързани с дейността на 
Народното събрание.

Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на предсе-

дателя за поддържане на реда в пленарната 
зала и на балконите към нея;

2. подпомагат секретарите на Народното 
събрание при преброяване на гласовете при 
явно гласуване, при техническата организа-
ция при тайно гласуване и при гласуване с 
компютризираната система извън случаите по 
чл. 60, ал. 3 им съдействат за предотвратяване 
на гласуването с чужда карта;

3. следят в пленарната зала да присъстват 
само народни представители, членове на Ми-
нистерския съвет и допуснати от Народното 
събрание лица;
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4. изпълняват разпорежданията на пред-
седателя за поддържане на реда в Народното 
събрание.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

Чл. 12. (1) Народните представители могат 
да образуват парламентарни групи.

(2) Минималният брой народни пред-
ставители за образуване на парламентарна 
група е 10.

(3) Когато броят на народните предста-
вители в една парламентарна група спадне 
под определения минимум, тя преустановява 
своето съществуване.

(4) Народните представители от парла-
ментарна група, преустановила съществу-
ването си, стават народни представители, 
нечленуващи в парламентарна група, и не 
могат да бъдат приети за членове на друга 
парламентарна група, както и да образуват 
нова парламентарна група.

Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група 
представя на председателя на Народното съб-
рание решение за образуването си и списък 
на ръководството и на членовете, подписани 
от всички народни представители от състава 
на групата.

(2) Парламентарните групи, техните ръко-
водства, както и промените в тях се вписват 
в публичен регистър.

(3) Председателят на Народното събрание 
обявява регистрираните парламентарни групи 
и техните ръководства на първото заседание 
на Народното събрание, както и промените 
в тях – незабавно след регистрирането им.

(4) Постоянните сътрудници на парла-
ментарните групи се назначават за служи-
тели на Народното събрание. Техният брой 
се утвърждава от председателя съобразно 
числеността на парламентарните групи, в 
съотношение 1:10, но не по-малко от двама 
на парламентарна група. Когато числеността 
на парламентарна група не е число, кратно 
на 10, броят на постоянните сътрудници към 
групата се определя, като се закръгля към 
по-голямото число, кратно на 10.

Чл. 14. (1) Всеки народен представител 
може да членува само в една парламентарна 
група.

(2) Условията за възникване, членуване 
и прекратяване на членството, правата и 
задълженията на членовете се определят от 
самата парламентарна група в съответствие 
с разпоредбите на този правилник.

(3) Народният представител може да напус-
не парламентарната група, като подаде пис-
мено заявление до ръководителя на групата 
и до председателя на Народното събрание.

(4) При напускане на парламентарна гру-
па или изключване от състава є народният 
представител губи мястото си като предста-

вител на съответната парламентарна група 
в постоянните комисии, в делегациите на 
Народното събрание и други изборни длъж-
ности в Народното събрание.

(5) Народен представител, напуснал или 
изключен от парламентарна група, става 
народен представител, нечленуващ в парла-
ментарна група, не може да заявява принад-
лежност и не може да бъде приет за член на 
друга парламентарна група.

Чл. 15. Народни представители, нечле-
нуващи в парламентарна група, не могат да 
образуват парламентарни групи. Съществу-
ващи парламентарни групи не могат да се 
сливат или разделят.

Г л а в а  п е т а

КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Народното събрание избира от 
своя състав постоянни и временни комисии.

(2) Постоянните комисии на Народното 
събрание са:

1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни и правни 

въпроси;
3. Комисия по икономическа политика, 

иновации и туризъм;
4. Комисия по енергетика и климат;
5. Комисия по регионална политика, бла-

гоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по въпросите на Европейския 

съюз;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и об-

ществен ред;
10. Комисия за контрол над службите за 

сигурност, прилагането и използването на 
специалните разузнавателни средства и дос-
тъпа до данните по Закона за електронните 
съобщения;

11. Комисия по земеделието, храните и 
горите;

12. Комисия по труда, социалната и демо-
графската политика;

13. Комисия по образованието и науката;
14. Комисия по въпросите на децата, мла-

дежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по дигитализация, електронно 

управление и информационни технологии;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на граж-

даните и взаимодействието с гражданското 
общество;

21. Комисия по правата на човека, вероиз-
поведанията и жалбите на гражданите;

22. Комисия по политиките за българите 
извън страната.
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(3) Народното събрание може да извършва 
промени във вида, броя и състава на посто-
янните комисии.

Чл. 17. (1) Всеки народен представител 
може да бъде избран най-много в две посто-
янни комисии.

(2) Всеки народен представител може да 
бъде избран в ръководството само на една 
постоянна комисия.

(3) Председателят и заместник-председа-
телите на Народното събрание не могат да 
бъдат избирани в ръководството на постоян-
ните комисии.

Чл. 18. (1) При определяне на състава на 
постоянните комисии се запазва съотношени-
ето между числеността на парламентарните 
групи с изключение на постоянната комисия по 
чл. 16, ал. 2, т. 10. Народното събрание може 
да определи места в постоянните комисии 
за народните представители, нечленуващи в 
парламентарна група.

(2) Ръководството на всяка постоянна 
комисия се състои от председател и до 4 
заместник-председатели. Ръководството на 
комисията организира работата є въз основа 
на информацията, постъпваща в комисията.

(3) Ръководствата и членовете на посто-
янните комисии се избират по предложение 
на парламентарните групи или на народен 
представител с явно гласуване в цялост, освен 
ако е направено възражение срещу някой от 
предложените кандидати.

(4) Председателят на комисията ръководи 
заседанията и поддържа връзки с председа-
телите на другите комисии и с председателя 
на Народното събрание.

(5) При отсъствие на председателя той 
упълномощава един от заместник-председа-
телите да ръководи комисията. При липса на 
упълномощаване председателят на Народното 
събрание упълномощава един от заместник-
председателите да ръководи комисията.

Чл. 19. (1) Председателят и заместник-
председателите на постоянните комисии се 
освобождават предсрочно:

1. по тяхно заявление;
2. по предложение на повече от половината 

от членовете на комисията – при обективна 
невъзможност да изпълняват своите задъл-
жения за срок 6 месеца или при системно 
превишаване на правата, или системно не-
изпълнение на задълженията;

3. по писмено предложение на парламен-
тарната група, от чиято квота са избрани в 
комисията.

(2) Председателят, заместник-председате-
лите и членовете на постоянните комисии се 
освобождават предсрочно при прекратяване 
на членството си в парламентарната група, от 
чиято квота са избрани в комисията, както 
и при преустановяване съществуването на 
парламентарната група.

(3) Членовете на постоянните комисии се 
освобождават предсрочно:

1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение на парламен-

тарната група, от чиято квота са избрани в 
комисията.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, 
т. 1 освобождаването се обявява, без да се 
обсъжда и гласува, а в случаите по ал. 1, т. 2 
и 3 и ал. 3, т. 2 – с решение на Народното 
събрание.

Чл. 20. (1) Постоянните комисии може да 
приемат свои вътрешни правила в съответ-
ствие с този правилник, които се публикуват 
на сайта на съответната комисия на интернет 
страницата на Народното събрание.

(2) Разходите, необходими за дейността на 
постоянните комисии на Народното събрание, 
се утвърждават от председателя на Народното 
събрание по предложение на председателите 
на комисиите.

Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да 
образуват от своя състав подкомисии, както 
и работни групи.

(2) Към Комисията по бюджет и финанси 
се създава постоянно действаща подкомисия 
за контрол на публичните средства.

(3) Към Комисията по конституционни и 
правни въпроси се създават постоянно дейст-
ващи подкомисии за:

1. борба с корупцията, конфликт на инте-
реси и парламентарна етика;

2. наблюдение и анализ на законодателство-
то в съответствие с принципите и нормите на 
Европейския съюз и международните норми 
за защита на правата на човека и основните 
свободи и за анализ на правните последици 
от решенията на Конституционния съд.

(4) Към Комисията по икономическа 
политика, иновации и туризъм се създават 
постоянно действащи подкомисии:

1. за наблюдение на дейността в областта 
на защитата на потребителите и ограничава-
нето на монополите;

2. по туризъм.
(5) Към Комисията по енергетика и климат 

се създават постоянно действащи подкоми-
сии за:

1. зелени политики и климат;
2. наблюдение на дейността на Комисията 

за енергийно и водно регулиране.
(6) Към Комисията по въпросите на Евро-

пейския съюз се създава постоянно действаща 
подкомисия за контрол върху управлението 
на средствата от европейските фондове.

(7) Комисията за контрол над службите 
за сигурност, прилагането и използването на 
специалните разузнавателни средства и дос-
тъпа до данните по Закона за електронните 
съобщения и подкомисиите по ал. 3, т. 1 и по 
ал. 6 се формират на паритетен принцип. Ко-
мисията за контрол над службите за сигурност, 
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прилагането и използването на специалните 
разузнавателни средства и достъпа до данни-
те по Закона за електронните съобщения се 
председателства на ротационен принцип за 
една парламентарна сесия според числеността 
на парламентарните групи.

(8) Постоянните комисии могат да създават 
обществени съвети от представители на граж-
дански организации, които да ги консултират.

Чл. 22. (1) Комисията за прякото участие 
на гражданите и взаимодействието с граж-
данското общество:

1. дава становища по предложенията за 
референдуми и граждански инициативи по 
Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление, 
както и петиции по чл. 45 от Конституцията;

2. разглежда и дава становища по онлайн 
петиции на гражданите;

3. провежда обществени обсъждания по 
въпроси от значим обществен интерес;

4. осъществява парламентарно и граждан-
ско наблюдение на дейността на държавните 
регулаторни органи чрез публични обсъжда-
ния; заключенията от обсъжданията се изпра-
щат на съответните компетентни комисии;

5. разглежда и дава становища по предло-
жения за подобряване на законодателството, 
свързани със случаи, водещи до ангажиране 
на отговорност на държавата за вреди;

6. осъществява и други функции на посто-
янна комисия.

(2) Комисията за прякото участие на граж-
даните и взаимодействието с гражданското 
общество осигурява възможност за пряко 
участие чрез портал за подаване на онлайн 
петиции. Комисията подготвя доклад по темата 
на всяка петиция, който е неразделна част 
от петицията и се предоставя на съответната 
компетентна комисия.

(3) Към Комисията за прякото участие на 
гражданите и взаимодействието с граждан-
ското общество се създава Обществен съвет 
от представители на граждански организации, 
който да консултира комисията. Съставът, на-
чинът на формиране на съвета и взаимодейст-
вието с гражданското общество се определят 
с правила, приети от комисията. Правилата 
се публикуват на сайта на комисията на ин-
тернет страницата на Народното събрание.

(4) Комисията за прякото участие на граж-
даните и взаимодействието с гражданското 
общество провежда редовно съвместно засе-
дание с Обществения съвет от представители 
на граждански организации на всеки три 
месеца, както и извънредно по инициатива 
на комисията или съвета.

(5) Комисията за прякото участие на граж-
даните и взаимодействието с гражданското 
общество съвместно с Обществения съвет, по 
собствена инициатива или по предложение 
на физически или юридически лица, може 

да извършва оценка на действащото зако-
нодателство с цел подобряване на законода-
телството и избягване на бъдещи случаи на 
ангажиране на отговорността на държавата. 
Комисията приема заключения и предложения 
и ги изпраща до съответните комисии, когато 
държавата е осъдена да заплати обезщетение 
за причинени вреди.

(6) Комисията за прякото участие на граж-
даните и взаимодействието с гражданското 
общество внася в Народното събрание на 
всеки три месеца доклад за дейността си, 
който се обсъжда от народните представители 
в пленарна зала.

Чл. 23. (1) Във връзка с дейността на под-
комисията за контрол на публичните средства 
и по искане на председателя на Комисията 
по бюджет и финанси първостепенните раз-
поредители с бюджет съставят отчети за 
изпълнението на определени бюджети и про-
грами, които се представят на подкомисията 
в срокове, определени в искането.

(2) В заседанията на подкомисията участват 
първостепенният разпоредител, председателят 
на Сметната палата и министърът на финанси-
те или техни заместници, както и други лица 
по покана на председателя на подкомисията.

(3) След обсъждането на отчетите по ал. 1 
председателят на подкомисията изготвя до-
клад с оценка за изпълнението на бюджета, 
който се предоставя на Комисията по бюджет 
и финанси и на народните представители.

Чл. 24. Най-малко веднъж на всеки три 
месеца в Комисията по конституционни и 
правни въпроси се провежда обсъждане с 
участието на главния прокурор във връзка с 
прилагането на закона и дейността на прокура-
турата и разследващите органи, включително 
законодателни промени, ресурсна осигуреност, 
затруднения, свързани с осъществяване функ-
циите на тези органи, резултати в борбата с 
престъпността, в т.ч. корупция, взаимодейст-
вие с разследващите органи. Обсъждане във 
връзка с прилагането на закона и дейността 
на поверените им институции се провежда и 
по инициатива на председателя на Върховния 
касационен съд, председателя на Върховния 
административен съд или главния прокурор. 
За резултатите от обсъжданията комисията 
изготвя доклад, който се предоставя на на-
родните представители.

Чл. 25. (1) Постоянните комисии разглеж-
дат законопроекти, годишната програма по 
чл. 115, проекти за решения, декларации и 
обръщения и други предложения, разпределени 
им от председателя на Народното събрание, 
изготвят доклади, предложения и становища 
по тях.

(2) Законопроектите се разглеждат на 
първо гласуване след провеждането на пуб-
лично обсъждане от водещата комисия и 
публикуването на доклад с резултатите от 
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него на сайта на съответната комисия на 
интернет страницата на Народното събрание. 
Докладът се публикува в тридневен срок от 
провеждане на обсъждането.

(3) Постоянните комисии може да възла-
гат при условията на чл. 17 от Финансовите 
правила по бюджета на Народното събрание 
извършването на последваща оценка на 
въздействието на законите, която има за 
цел установяване на тяхната ефективност 
и степен на постигане на целите.

(4) Постоянните комисии, в съответствие 
със своя предмет на дейност, наблюдават 
степента на усвояване и целесъобразното и 
законосъобразното изразходване на средства 
от фондовете и програмите на Европейския 
съюз, като предоставят информацията на 
Подкомисията за контрол върху управлени-
ето на средствата от европейските фондове.

Чл. 26. (1) Държавните органи и длъж-
ностните лица от държавната и общинската 
администрация и гражданите са длъжни да 
предоставят при поискване всички сведения 
и документи, както и становища, необходи-
ми за дейността на постоянните комисии.

(2) По искане на една трета от членове-
те на комисията председателят є е длъжен 
незабавно да отправи искане до държавните 
органи и длъжностните лица от държавната 
и общинската администрация да присъстват 
на заседание на комисията.

(3) Длъжностните лица и гражданите, 
когато са поканени, са длъжни да се явяват 
пред парламентарните комисии.

Чл. 27. (1) В началото на заседанията на 
постоянните комисии, всеки първи вторник, 
първа сряда или четвъртък на месеца, ресор-
ните министри се явяват пред съответните 
комисии и отговарят на актуални устни въ-
проси, отправени от членове на комисиите 
на самото заседание. Отправените въпроси 
трябва да се отнасят до конкретни политики 
и не могат да съдържат искания за предос-
тавяне на подробни числови данни.

(2) Всяка парламентарна група има право 
на два актуални устни въпроса, а народните 
представители, нечленуващи в парламентар-
на група – общо на два въпроса.

(3) Ресорният министър, към когото е 
отправен въпросът, отговаря веднага след 
задаването му. В случай на отсъствие на 
министъра поради болест или командировка 
извън страната, председателят на комисията 
съгласувано с него определя заседанието, 
на което ще отговаря на актуални устни 
въпроси.

(4) Редът за задаване на актуалните уст-
ни въпроси по ал. 1 се определя съобразно 
числеността на парламентарните групи по 
низходящ ред, като последен в реда е народен 
представител, нечленуващ в парламентарна 

група. Задаването на вторите въпроси е по 
същия ред след изчерпване на процедурата 
по зададените първи въпроси.

(5) Времето за изложение на въпроса е 
до 2 минути. Отговорът на министъра е до 
3 минути. Народният представител, задал 
въпроса, има право на реплика до 2 минути, а 
министърът – на дуплика, също до 2 минути.

Чл. 28. (1) Заседанията на постоянните 
комисии са редовни и извънредни. Постоян-
ните комисии провеждат редовни заседания 
от вторник до петък, най-малко веднъж 
седмично.

(2) Дневният ред, периодичността и про-
дължителността на заседанията на комисиите 
се определят от тях.

(3) Постоянната комисия се свиква на 
заседание заедно с проект на дневен ред от 
нейния председател по негова инициатива, 
по искане най-малко на една трета от чле-
новете є или от председателя на Народното 
събрание.

Чл. 29. (1) Заседанията на постоянните 
комисии са открити. Заседанията се излъчват 
в реално време в интернет чрез интернет 
страницата на Народното събрание, както 
и в официалните профили на Народното 
събрание в социалните мрежи.

(2) Комисиите могат да решат отделни 
заседания да бъдат закрити.

(3) Заседанията на Комисията за контрол 
над службите за сигурност, прилагането и 
използването на специалните разузнавателни 
средства и достъпа до данните по Закона 
за електронните съобщения са закрити. По 
решение на тази комисия отделни заседания 
могат да бъдат открити.

(4) По изключение постоянните комисии 
могат да провеждат открити заседания извън 
столицата.

Чл. 30. (1) Граждани могат да присъстват 
на заседанията на комисиите при спазване 
режима на достъп в Народното събрание и 
реда, установен в комисиите. Списъкът на 
присъствалите лица е неразделна част от 
протокола на заседанието.

(2) Представители на граждански орга-
низации, синдикални, съсловни и браншови 
организации може да представят писмени 
становища и по тяхна инициатива имат право 
да присъстват на заседанията на комисиите 
и да вземат участие в разисквания по раз-
глежданите проекти на актове на Народното 
събрание, отнасящи се до предмета им на 
дейност, при спазване на реда, установен 
в комисиите. Списъкът на присъствалите 
лица, представители на организациите, е 
неразделна част от протокола на заседани-
ето. Становищата се публикуват на сайта на 
съответната комисия на интернет страницата 
на Народното събрание.
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(3) Представителите на организации по 
ал. 2, представили писмени становища, се 
поканват да присъстват на заседанията на 
комисията.

(4) Всеки член на постоянна комисия 
може да покани за участие в нейно заседание 
отделни физически лица или представители 
на юридически лица, имащи отношение към 
разглежданите въпроси от комисията. Спи-
съкът на поканените лица е неразделна част 
от протокола на заседанието.

(5) Акредитираните журналисти и други 
журналисти, на които е осигурен достъп, мо-
гат да присъстват на откритите заседания на 
постоянните комисии на Народното събрание.

(6) Народните представители, които не 
са членове на съответна комисия, могат да 
участват във всички нейни заседания, без 
право да гласуват.

(7) Участието на народни представители 
в закрити заседания на комисии, на които 
те не са членове, документите и тематиката, 
с които те са се запознали, се отбелязват в 
специален протокол и се подписват от същите.

(8) Участващите в заседанията на комисиите 
са длъжни да спазват изискванията във връзка 
с опазване на класифицираната информация и 
информация по Закона за защита на личните 
данни, както и на сведения, отнасящи се до 
личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 31. Представители на граждански ор-
ганизации може да присъстват на заседанията 
на постоянните комисии при отговаряне на 
актуални устни въпроси по реда на чл. 27 и 
при изслушвания по реда на глава девета, 
раздел III при спазване режима на достъп в 
Народното събрание. Списъкът на присъст-
валите лица е неразделна част от протокола 
на заседанието.

Чл. 32. (1) Председателите на постоянни-
те комисии обявяват писмено дневния ред, 
часа и мястото на заседанията на интернет 
страницата на Народното събрание и чрез 
електронна поща до членовете на комисията. 
Дневният ред за редовните заседания на ко-
мисиите се обявява най-късно два дни преди 
тяхното провеждане. В случаите, когато се 
провеждат извънредни заседания на комиси-
ите, дневният ред се обявява едновременно 
с насрочването им.

(2) Постоянните комисии заседават, когато 
присъстват повече от половината от техните 
членове.

(3) При обсъждане на законопроекти и 
други актове на заседанията на комисиите се 
изслушва вносителят. Когато законопроектът 
е внесен от Министерския съвет, на заседани-
ето се изслушва член на Министерския съвет 
или заместник-министър.

(4) Решенията на постоянните комисии 
се вземат с мнозинство от присъстващите. 
Гласуването е лично.

Чл. 33. (1) Комисиите могат да провеждат 
съвместни заседания, когато се разглеждат 
общи въпроси. Тези заседания се ръководят 
по споразумение от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка ко-
мисия взема поотделно своето решение по 
обсъждания въпрос. При различни становища 
всяка комисия прави свой отделен доклад 
пред Народното събрание.

Чл. 34. (1) Докладите на постоянните 
комисии се правят от техните председатели 
или от определен от комисията докладчик.

(2) В доклада се отразяват взетото от ко-
мисията решение и различните становища 
с посочване на мнозинството, което ги е 
поддържало.

(3) Докладите на постоянните комисии от 
откритите заседания са публични и достъпни 
по установения ред, както и чрез сайта на 
комисията на интернет страницата на На-
родното събрание.

Чл. 35. (1) За заседанията на постоянните 
и временните комисии на Народното събра-
ние се води стенографски протокол, както и 
аудиозапис.

(2) Протоколите се подписват от предсе-
дателя на комисията и от водещия протоко-
ла. В протоколите се посочва резултатът от 
гласуването по парламентарни групи.

(3) Протоколите от обсъждането на зако-
нопроекти се публикуват на сайта на коми-
сията на интернет страницата на Народното 
събрание в 7-дневен срок от заседанието и не 
по-късно от 72 часа преди разглеждането на 
доклада в пленарна зала, освен ако комисията 
реши друго. Аудиозаписът се публикува на 
сайта на комисията на интернет страницата 
на Народното събрание най-късно на след-
ващия ден след заседанието.

(4) Протоколите от закритите заседания 
на постоянните комисии са със специален 
режим на съхранение, отчет и достъп съг-
ласно изискванията на Закона за защита на 
класифицираната информация.

Чл. 36. (1) Временни комисии се образуват 
по конкретен повод, за проучване на отделни 
въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Временните комисии се избират от 
Народното събрание по предложение на 
председателя или на парламентарна група.

(3) Предметът, числеността, съставът и 
срокът на действие на временните комисии 
се определят от Народното събрание.

(4) Правилата за работа на постоянните 
комисии се прилагат и по отношение на 
временните комисии.

(5) Временните комисии преустановяват 
съществуването си с изтичане на срока, за 
който са създадени, или предсрочно – с ре-
шение на Народното събрание.
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Чл. 37. За неуредените в тази глава въпроси 
се прилагат правилата за работа в пленарна 
зала.

Г л а в а  ш е с т а

ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОД-
НОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. (1) Народното събрание избира от 
своя състав постоянните делегации на Народ-
ното събрание в международните организации.

(2) При определяне състава на посто-
янните делегации на Народното събрание 
в международните организации се запазва 
съотношението между числеността на пар-
ламентарните групи.

(3) При преустановяване съществуването 
на парламентарна група избраният по нейно 
предложение представител в състава на по-
стоянната делегация се освобождава.

(4) Постоянните делегации отчитат своя-
та дейност пред председателя на Народното 
събрание.

Г л а в а  с е д м а

СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) Народното събрание работи на 
три сесии годишно.

(2) Народното събрание е във ваканция от 
22 декември до 10 януари, 10 дни по Великден-
ските празници от Велики петък включително 
и от 1 до 31 август ежегодно.

(3) По изключение Народното събрание 
може да реши дните на ваканциите да бъдат 
променени.

(4) По време на парламентарните ваканции 
сроковете по този правилник спират да текат.

Чл. 40. (1) Народното събрание се свиква 
на сесия от неговия председател.

(2) В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от 
Конституцията председателят е длъжен да 
насрочи заседание не по-късно от 7 дни след 
постъпване на искането, независимо от това 
дали Народното събрание е във ваканция, 
или не.

(3) Направилите искането по чл. 78 от Кон-
ституцията са длъжни да посочат дневния ред.

Чл. 41. Всяка сесия се открива с химна на 
Република България и химна на Европейския 
съюз.

Чл. 42. (1) Редовните пленарни заседания 
на Народното събрание се провеждат в сря-
да, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По 
решение на Народното събрание заседанията 
могат да бъдат удължавани.

(2) Народното събрание може да промени 
времето за редовни заседания.

(3) Народното събрание може да реши да 
проведе извънредни заседания по предвари-
телно обявен дневен ред по време на сесия, 

но извън дните по ал. 1. Извънредни заседа-
ния могат да се проведат по всяко време при 
наличие на извънредни обстоятелства.

Чл. 43. (1) Заседанията на Народното 
събрание са открити.

(2) Лица, които не са народни представи-
тели или членове на Министерския съвет, 
могат да присъстват по решение на Народното 
събрание и по ред, определен от председателя, 
като заемат специално определените за тях 
места. По време на заседанията те са длъж-
ни да спазват установения ред и могат да се 
изказват само по покана на председателя.

(3) При шум или безредие сред публиката 
председателят въдворява ред чрез квесторите 
и може да разпореди да бъдат отстранени 
отделни граждани или всички външни лица.

Чл. 44. (1) Заседанията на Народното 
събрание са закрити, когато:

1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани 

по Закона за защита на класифицираната 
информация.

(2) Предложение за закрито заседание по 
ал. 1, т. 1 могат да направят председателят 
на Народното събрание, парламентарна група 
или Министерският съвет.

(3) При постъпило предложение за закрито 
заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпо-
режда всички външни лица да напуснат залата 
и балконите, както и да бъде преустановено 
прякото предаване по медиите и излъчване-
то в интернет чрез интернет страницата на 
Народното събрание, както и в официалните 
профили на Народното събрание в социал-
ните мрежи. След като изслуша мотивите на 
предложителя, Народното събрание обсъжда 
и гласува предложението. Съобразно резул-
тата от гласуването заседанието продължава 
като закрито или открито.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието 
е закрито, без това да се обсъжда и гласу-
ва. Председателят съобщава грифа, с който 
документът е класифициран по Закона за 
защита на класифицираната информация, 
и разпорежда всички външни лица да на-
пуснат залата и балконите, както и да бъде 
преустановено прякото предаване по меди-
ите и излъчването в интернет чрез интернет 
страницата на Народното събрание, както 
и в официалните профили на Народното 
събрание в социалните мрежи, след което 
заседанието продължава като закрито, без 
това да се обсъжда и гласува.

(5) Обсъжданията и протоколът от закри-
тото заседание са класифицирана информация 
и обвързват със съответните задължения 
всички народни представители и други лица, 
които имат достъп до тях.

(6) Решенията, взети на закрито заседание, 
се обявяват публично.
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Чл. 45. (1) Откритите заседания на На-
родното събрание се предават пряко от Бъл-
гарското национално радио на определена от 
него честота, която покрива територията на 
цялата страна, с репортажи по Българската 
национална телевизия, както и от парла-
ментарен телевизионен канал (БНТ). Излъч-
ваният сигнал се предоставя за свободно и 
безплатно ползване. Откритите заседания на 
Народното събрание се излъчват в реално 
време в интернет чрез интернет страницата 
на Народното събрание, както и в офици-
алните профили на Народното събрание в 
социалните мрежи.

(2) Пряко предаване на пленарни заседа-
ния по Българската национална телевизия и 
Българското национално радио се излъчва 
по решение на Народното събрание.

(3) Пленарните заседания, в които се про-
вежда парламентарен контрол, включително 
по чл. 104 и чл. 110, се предават пряко по 
програма БНТ 2 на Българската национална 
телевизия и Българското национално радио.

Чл. 46. (1) Председателят открива заседа-
нието, ако присъстват повече от половината 
от народните представители.

(2) Проверка на кворум се извършва чрез 
компютризираната система за гласуване 
преди откриване на заседанието.

(3) Председателят, във връзка с предстоящо 
гласуване, може да извърши по своя иници-
атива или само веднъж в едно заседание по 
искане на парламентарна група проверка на 
кворума чрез компютризираната система за 
гласуване, чрез поименно прочитане име-
ната на народните представители или чрез 
преброяване на народните представители от 
секретарите на Народното събрание.

(4) Когато при проверката по ал. 3 се 
установи, че в пленарната зала няма необхо-
димия кворум, председателят на Народното 
събрание може да продължи заседанието, да 
го прекрати или да го прекъсне за определено 
време, за да се събере необходимият кворум. 
В случаите на продължаване на заседани-
ето при липса на кворум в пленарната зала 
може да се провеждат само парламентарен 
контрол и обсъждания, но не може да се 
провеждат гласувания и да се приемат акто-
ве. В случаите на прекъсване председателят 
може да възобнови заседанието, но не по-
късно от един час, в рамките на работното 
време, ако при новата проверка е налице 
необходимият кворум.

Чл. 47. (1) Народното събрание по предло-
жение на председателя и след консултациите 
по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една 
или две работни седмици. При изготвянето 
на програмата, както и по други въпроси, 
свързани с парламентарната дейност, предсе-
дателят на Народното събрание се подпомага 
от заместник-председателите.

(2) В края на всяко заседание председателят 
обявява датата и часа на следващото, както 
и дневния ред съгласно приетата програма.

(3) Предложения за включване на точки 
в предстоящата програма могат да се пра-
вят писмено до председателя на Народното 
събрание от народните представители и 
парламентарните групи до 18,00 ч. на деня, 
предшестващ пленарното заседание, на което 
ще се гласува предстоящата програма. Всеки 
народен представител и всяка парламентар-
на група може да предлагат по една точка 
от дневния ред на Народното събрание при 
едноседмична програма, а при двуседмична 
програма – до две точки от дневния ред. 
Като точки в предстоящата програма могат 
да бъдат предлагани и законопроекти и про-
екти за други актове на Народното събра-
ние, по които няма постъпили доклади, но 
сроковете по чл. 72, ал. 3 и чл. 84, ал. 4 са 
изтекли. При отхвърляне на предложението 
от Народното събрание народните предста-
вители и парламентарните групи могат да 
правят същото предложение не по-рано от 
един месец.

(4) Проектът за програма по ал. 1, предло-
жен от председателя, и постъпилите предло-
жения по ал. 3 се поставят на гласуване, без 
да се обсъждат, в началото на пленарното 
заседание, на което се приема програма за 
предстоящите една или две седмици. Устни 
предложения не се допускат.

(5) В изключителни случаи председателят 
може да предложи промяна в дневния ред 
по време на пленарното заседание.

(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, 
които не са включени в дневния ред.

(7) Предложения за почитане на паметта 
с едноминутно мълчание могат да се правят 
само ако са били внесени писмено в дело-
водството на Народното събрание до 18,00 ч. 
на деня, предшестващ съответното пленарно 
заседание, освен в изключителни случаи.

(8) Законопроектите и проектите за ре-
шения, които се включват в дневния ред на 
редовното пленарно заседание на Народното 
събрание, провеждано през първата сряда 
на всеки месец, се предлагат от парламен-
тарните групи. Предложенията се правят до 
18,00 ч. на предишния ден чрез председателя 
на Народното събрание. Всяка парламен-
тарна група има право да предложи по една 
точка от дневния ред, която се разглежда 
по същество. Подреждането на точките от 
дневния ред става според числеността на 
парламентарните групи. Всеки следващ 
месец подреждането на предложенията на 
парламентарните групи става на ротаци-
онен принцип. Ако парламентарните групи 
не са направили предложения, Народното 
събрание работи по приетата програма по 
ал. 1. Като точки могат да бъдат предлагани 
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и законопроекти и проекти за решения, по 
които няма постъпили доклади, но сроковете 
по чл. 72, ал. 3 и чл. 84, ал. 4 са изтекли.

(9) Приетата програма се публикува след 
гласуването є на интернет страницата на 
Народното събрание и при гласуване на 
последващи промени в нея незабавно се 
актуализира.

Чл. 48. (1) Председателят ръководи за-
седанието и дава думата за изказване на 
народните представители.

(2) Никой не може да се изказва, без да 
е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на 
ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на же-
лаещите за изказване и определя реда на 
изказващите се:

1. в зависимост от поредността, предста-
вена от ръководствата на парламентарните 
групи за народните представители, които 
ще говорят от тяхно име, като се редуват 
представители на различни парламентарни 
групи;

2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Веднъж на заседание председателят 

дава думата на председателите на парламен-
тарни групи, на техните заместници или на 
упълномощен от тях по време на заседанието 
народен представител за декларации по въ-
проси извън обсъждания дневен ред, когато 
я поискат. Декларациите са до 10 минути.

Чл. 49. (1) По процедурни въпроси думата 
се дава веднага, освен ако има направени 
искания за реплика, дуплика или за обяс-
нение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се 
възразява срещу конкретно нарушаване на 
реда за провеждане на заседанията, предви-
ден в този правилник, или които съдържат 
предложения за изменение и допълнение 
на приетия ред за развитие на заседанието, 
включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в 

рамките на не повече от 2 минути, без да се 
засяга същността на главния въпрос.

(4) Когато процедурният въпрос се отнася 
до начина на водене на заседанието, предсе-
дателят има право на обяснение до 2 минути.

Чл. 50. (1) Народните представители го-
ворят само от трибуната.

(2) В случаите, когато народни представи-
тели са лица с физически увреждания, които 
не им позволяват достъп до трибуната, те 
говорят от мястото си, за което незабавно се 
създават необходимите технически условия.

Чл. 51. (1) Когато народен представител се 
отклонява от обсъждания въпрос, председа-
телят го предупреждава и ако нарушението 
продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Народният представител не може да 
говори по същество повече от един път по 
един и същи въпрос.

Чл. 52. (1) Председателят определя времето 
за обсъждане на всяка точка от дневния ред. 
Времето за обсъждане се разпределя между 
парламентарните групи в зависимост от тях-
ната численост, като за най-малката от тях 
не може да бъде по-малко от 10 минути, а 
за най-голямата от тях – 30 минути. Общо 
времето за изказване на народните предста-
вители, нечленуващи в парламентарна гру-
па, е до 10 минути, а на отделните народни 
представители, нечленуващи в парламентарна 
група – до 5 минути.

(2) Всяка парламентарна група може да 
поиска удължаване на предварително опре-
деленото є по ал. 1 време, но с не повече от 
една трета. Останалите парламентарни групи 
имат право на съответно пропорционално 
удължаване на предвиденото за тях време.

(3) За време на парламентарните групи по 
ал. 1 се смята времето:

1. през което са говорили техните народни 
представители;

2. за което народните представители от 
съответните парламентарни групи са правили 
реплики или са вземали думата по процедур-
ни въпроси.

(4) Допускат се до три изказвания на на-
родни представители, които искат да изразят 
мнение, различно от това на парламентарната 
група, в която членуват. Времето за изказване 
на народен представител е до 3 минути.

(5) Ако народен представител превиши 
определеното по ал. 1 – 4 време за изказване, 
председателят, след като го предупреди, му 
отнема думата.

(6) Предвиденият в ал. 1 – 5 ред не се 
прилага при обсъждане на законопроектите 
на второ гласуване.

Чл. 53. (1) Народният представител има 
право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по 
съществото на приключило изказване. Тя се 
прави веднага след изказването и е в рамките 
на не повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да 
бъдат направени най-много до три реплики, 
като се редуват представители на различни 
парламентарни групи, ако такива са заявили.

(4) Репликираният народен представител 
има право на отговор (дуплика) с времетраене 
до 3 минути след приключване на репликите.

Чл. 54. (1) Народният представител има 
право на лично обяснение до 2 минути, след 
като в изказване на пленарно заседание е 
засегнат лично и поименно.
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(2) Народният представител има право на 
обяснение на своя отрицателен вот в рамките 
на 2 минути след гласуването.

(3) Право на обяснение на отрицателен вот 
има само този народен представител, който 
при обсъждането на въпроса не се е изказвал.

(4) За обяснение на отрицателен вот ду-
мата се дава най-много на трима народни 
представители.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен 
вот след тайно гласуване или след гласуване 
на процедурни въпроси.

Чл. 55. След като списъкът на изказващите 
е изчерпан или са се изказали представители-
те на всички парламентарни групи съгласно 
разпределението на времето за изказване по 
чл. 52 и няма направени искания за удъл-
жаване на времето, председателят обявява 
разискванията за приключени.

Чл. 56. (1) Когато е направено процедурно 
предложение, думата се дава на един народен 
представител, който не е съгласен с него. 
Предложението се поставя веднага на гласу-
ване, без да се обсъжда.

(2) Упражняването на правото по ал. 1 не 
може да засяга правата на парламентарните 
групи по чл. 52, ал. 1 и 2.

Чл. 57. (1) Заседанието може да бъде пре-
кратено или отложено с решение на Народното 
събрание по предложение на председателя 
или на парламентарна група.

(2) Когато са постъпили предложения за 
прекратяване на заседанието и за отлагането 
му, първо се гласува предложението за пре-
кратяване на заседанието.

Чл. 58. (1) При шум или безредие, с което 
се пречи на работата на народните предста-
вители, или когато важни причини налагат, 
председателят може да прекъсне заседанието 
за определено време.

(2) Всяка парламентарна група може да 
поиска прекъсване на заседанието за не 
повече от 30 минути веднъж на заседание. 
Председателят прекъсва заседанието ведна-
га след като това бъде поискано и определя 
продължителността на прекъсването, което 
не може да бъде по-малко от 15 минути. Вре-
мето на заседанието се удължава с времето 
на прекъсването.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 председате-
лят по своя инициатива може да дава почивка.

Чл. 59. (1) Членовете на Министерския съ-
вет имат право да присъстват на заседанията 
на Народното събрание. По тяхно искане те 
се изслушват с предимство. Председателят на 
Народното събрание може да определя вре-
мето, през което членовете на Министерския 
съвет говорят по определен въпрос.

(2) Всяка парламентарна група може да из-
рази становище по темата, по която е говорил 
членът на Министерския съвет, в рамките на 
две минути.

Чл. 60. (1) Гласуването е лично. Гласу-
ва се „за“, „против“ или „въздържал се“. 
Гласуването се извършва явно. Народното 
събрание може да реши отделно гласуване 
да бъде тайно.

(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. ставане от място при поименно извик-

ване по азбучен ред и отговаряне със „за“, 
„против“ или „въздържал се“;

4. саморъчно подписване;
5. поименно изписване имената на на-

родните представители и начина на тяхното 
гласуване чрез компютризираната система 
за гласуване.

(3) При компютризираната система гла-
суването става чрез биометрични данни на 
всеки един народен представител или чрез 
система, задействана с биометрични данни 
на всеки един народен представител.

(4) Тайното гласуване се извършва с бю-
летини.

Чл. 61. Предложение за гласуване по 
чл. 60, ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласу-
ване може да бъде направено от една десета 
от всички народни представители или от 
една парламентарна група. Предложението 
се поставя на гласуване без разисквания. 
Изслушва се по един народен представител 
от парламентарна група, която не е съгласна 
с направеното предложение.

Чл. 62. (1) Преди гласуването председателят 
приканва народните представители да заемат 
местата си. Времето за гласуване по чл. 60, 
ал. 2, т. 1 е до 1 минута, но не по-малко от 
30 секунди.

(2) От обявяването на гласуването до за-
вършването му не се допускат изказвания и 
процедурни въпроси.

Чл. 63. (1) Гласуването се извършва по 
следния ред:

1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо 

заседание;
3. предложения за редакционни или прав-

но-технически поправки;
4. обсъждан текст, който може да съдържа 

и одобрени вече редакционни или правно-
технически поправки;

5. основно предложение.
(2) Когато има две или повече предложе-

ния от едно и също естество, те се гласуват 
по реда на постъпването им.

Чл. 64. (1) Предложението се смята за 
прието, ако за него са гласували повече 
от половината от присъстващите народни 
представители, освен ако в Конституцията 
е предвидено друго.

(2) В случай на равенство на гласовете 
предложението се смята за отхвърлено.
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Чл. 65. (1) Резултатът от гласуването се 
обявява от председателя веднага, включително 
резултатът от гласуването по парламентарни 
групи.

(2) Когато процедурата по гласуването или 
резултатът от него бъдат оспорени веднага 
след приключването му, председателят раз-
порежда то да бъде повторено. Резултатът от 
повторното гласуване е окончателен.

(3) При гласуване чрез компютризираната 
система разпечатки от резултата по време 
на заседанието се предоставят по искане на 
ръководството на парламентарна група.

Чл. 66. В случаите по чл. 46, ал. 4, изречение 
второ председателят може да определи ден и 
час за гласуване на включените в седмичната 
програма законопроекти, проекти за решения, 
декларации и обръщения.

Чл. 67. (1) За заседанията на Народното 
събрание се водят пълни стенографски прото-
коли, които се изготвят в деня на заседанието 
или най-късно на другия ден. Протоколът се 
подписва най-късно следващата седмица след 
изработването му от стенографите, от двамата 
дежурни секретари и от председателя.

(2) Към стенографския протокол се прилагат 
разпечатката от гласуването чрез компютри-
зираната система и нечетените текстове по 
чл. 80, ал. 1.

(3) Стенографските протоколи от пленар-
ните заседания, когато те не са закрити, и 
разпечатка от гласуването чрез компютри-
зираната система се публикуват в срок до 7 
дни на интернет страницата на Народното 
събрание.

Чл. 68. Народните представители могат да 
преглеждат изказванията си от пленарните 
заседания и да искат поправянето на грешки 
в тридневен срок от изготвянето на стено-
графския протокол. Възникналите спорове се 
решават от председателя по доклад на дежур-
ните секретари и стенографа в присъствието 
на народния представител.

Чл. 69. (1) Поправки на фактически грешки 
в приетите от Народното събрание, но необ-
народвани в „Държавен вестник“ актове, се 
извършват по писмено искане на докладчика 
на съответната комисия, след съгласуване с 
вносителя и се извършват по нареждане на 
председателя на Народното събрание.

(2) Председателят на Народното събрание 
уведомява народните представители за по-
правките по ал. 1.

(3) Поправки на фактически грешки в об-
народваните актове на Народното събрание 
се извършват с разпореждане на председателя 
на Народното събрание.

(4) Председателят на Народното събрание 
обявява поправките по ал. 3 пред Народното 
събрание на първото заседание след устано-
вяването им.

(5) Когато поправката по ал. 3 е в обна-
родван закон, председателят на Народното 
събрание уведомява и президента.

Г л а в а  о с м а

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE 
НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТОВЕ 

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 70. (1) Законопроектите с мотивите към 
тях и предварителната оценка на въздействи-
ето се внасят до председателя на Народното 
събрание от:

1. народните представители на хартиен 
носител и в електронен вид или във формата 
на електронен документ, подписан с ква-
лифициран електронен подпис, позволяващ 
последващо редактиране на съдържанието;

2. Министерския съвет във формата на елек-
тронен документ, подписан с квалифициран 
електронен подпис, позволяващ последващо 
редактиране на съдържанието.

Законопроектите незабавно се регистрират 
в публичен регистър „Законопроекти“.

(2) Когато законопроектите се внасят от 
Министерския съвет, към тях се прилагат:

1. справка за съответствие с правото на 
Европейския съюз – при хармонизация;

2. справка за отразяване на получените 
становища по съответния законопроект – от 
обществените консултации и от междуведом-
ствената съгласувателна процедура;

3. справка за съответствието с Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните 
свободи и с практиката на Европейския съд 
по правата на човека.

(3) Когато законопроектите се внасят от на-
родни представители, предварителната оценка 
на въздействието e съгласно методологията, 
приложение към правилника, като се прилага 
чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

(4) В мотивите вносителят дава становище 
по очакваните последици, включително и 
финансови, от прилагането на законопроекта.

(5) В мотивите на законопроектите, които са 
свързани с членството на Република България 
в Европейския съюз, се посочва конкретна 
част от правото на Европейския съюз, която 
налага съответното регулиране, както и дали 
законопроектът е нотифициран, или трябва 
да бъде нотифициран преди приемането му 
в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 
на Европейския парламент и на Съвета от 9 
септември 2015 г. установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на 
техническите регламенти и правила относно 
услугите на информационното общество (OB, 
L 241/1 от 17 септември 2015 г.), наричана 
по-нататък „Директива (ЕС) 2015/1535“. При 
започнала процедура за неизпълнение на 
задължения, произтичащи от правото на 
Европейския съюз, в мотивите се описва 
конкретното нарушение, както и полученият 
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отговор при запитване, изпратено до Евро-
пейската комисия чрез електронната мрежа 
в рамките на Проекта на Европейския съюз 
за правото на ЕС (EU Pilot).

(6) Законопроектите, към които не са при-
ложени мотиви и/или предварителна оценка 
на въздействието, не се разпределят по реда 
на чл. 71 от председателя на Народното съб-
рание до отстраняване на нередовността, за 
което вносителят се уведомява. В този случай 
срокът по чл. 71, ал. 1 започва да тече от деня 
на отстраняване на нередовността.

(7) Законопроектите, към които не са при-
ложени справките по ал. 2, не се разглеждат 
от Народното събрание до отстраняване на 
нередовността, за което председателят на во-
дещата комисия уведомява вносителя. В този 
случай срокът по чл. 72, ал. 3 спира да тече.

(8) За всеки законопроект се образува ин-
формационно досие, което отразява процеса на 
обсъждане на проекта в Народното събрание 
и се попълва служебно до приемането или 
отхвърлянето му.

Чл. 71. (1) Председателят на Народното 
събрание разпределя законопроектите в три-
дневен срок от постъпването им между посто-
янните комисии и определя водеща постоянна 
комисия за всеки законопроект. Съответните 
постоянни комисии и народните представители 
се уведомяват незабавно за разпределението.

(2) Възражения по разпределението на 
законопроектите могат да се правят от заин-
тересованите постоянни комисии пред пред-
седателя на Народното събрание в 7-дневен 
срок от уведомяването по ал. 1, който се 
произнася по тях в двудневен срок.

Чл. 72. (1) Постоянните комисии разглеж-
дат законопроектите не по-рано от 72 часа от 
получаването им от членовете на съответната 
комисия, освен ако комисията реши друго.

(2) При разглеждането на законопроекта на 
първо гласуване водещата комисия, преди да 
го обсъди по същество, извършва проверка за 
съответствието му с изискванията на Закона 
за нормативните актове, указа за неговото 
прилагане и на този правилник и при наличие 
на несъответствия препоръчва на вносителя 
чрез председателя на Народното събрание да 
го приведе в съответствие в 7-дневен срок от 
уведомяването на вносителя. В този случай 
срокът по ал. 3 спира да тече.

(3) Докладите по законопроектите се пред-
ставят на Народното събрание от водещите 
комисии за първо гласуване не по-късно от 
два месеца от тяхното внасяне и се публикуват 
незабавно на сайта на водещата комисия на 
интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 73. (1) Законопроектите заедно с доку-
ментите по чл. 70, ал. 2 и докладът на воде-
щата комисия, на която са били разпределени, 
се предоставят на народните представители 
не по-късно от 72 часа преди началото на 

заседанието, в което ще бъдат разгледани, 
освен ако Народното събрание реши друго. 
Същият срок, ако Народното събрание не 
реши друго, се прилага и за разглеждане на 
законопроектите за второ гласуване.

(2) По законопроекти, внесени от народни 
представители, председателят на водещата 
комисия изисква становище от Министерския 
съвет или от съответния ресорен министър, 
както и от заинтересованите организации, 
включително за нотифицирането в съответ-
ствие с Директива (ЕС) 2015/1535 и за ор-
гана на изпълнителната власт, компетентен 
да изготви нотификационните документи. 
Министерският съвет или съответният ре-
сорен министър дава становище в срок до 
две седмици от поискването му, освен ако е 
постъпило мотивирано искане за удължаване 
на срока, който не може да бъде по-дълъг от 
срока по чл. 72, ал. 3.

(3) По законопроекти, регулиращи трудови 
и осигурителни отношения, председателят на 
водещата комисия изисква становище от Наци-
оналния съвет за тристранно сътрудничество.

(4) По законопроекти, регулиращи права 
на хората с увреждания, председателят на 
водещата комисия изисква становище от 
Националния съвет за интеграция на хората 
с увреждания.

(5) По законопроекти, които се отнасят до 
съдебната власт, председателят на водещата 
комисия изисква становище от Висшия съ-
дебен съвет.

(6) По законопроекти, свързани с правомо-
щия на общините, председателят на водещата 
комисия изисква становище от Националното 
сдружение на общините в Република България.

(7) Граждани и юридически лица могат 
да представят писмени становища по зако-
нопроектите.

(8) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се 
публикуват на сайта на водещата комисия на 
интернет страницата на Народното събрание.

(9) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5 
и 6 след определения срок не спира обсъж-
дането на законопроекта.

(10) Докладът на водещата комисия за първо 
гласуване съдържа и оценка на очакваните 
последици от прилагането на бъдещия закон, 
включително и финансовите, както и резюме 
на постъпилите становища и обобщено ста-
новище на комисията.

Чл. 74. (1) Когато в срока по чл. 73, ал. 2 
е получено становище, че законопроектът 
трябва да се нотифицира, водещата комисия 
взема решение, в което:

1. посочва органа на изпълнителната власт, 
компетентен да изготви нотификационните 
документи в съответствие със становището 
по чл. 73, ал. 2;

2. определя кога законопроектът да бъде 
изпратен за нотифициране.
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(2) Председателят на Народното събрание 
изпраща законопроекта на органа по ал. 1, т. 1, 
който изготвя нотификационните документи и 
ги предоставя на министъра на икономиката 
за нотифициране на Европейската комисия.

(3) Когато в срока по чл. 73, ал. 2 не е 
получено становище, се смята, че законопро-
ектът е съгласуван без бележки и не трябва 
да се нотифицира.

Чл. 75. (1) Когато законопроект, внесен 
от Министерския съвет, е нотифициран в 
съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535, 
ресорният министър предоставя на водещата 
комисия получените становища.

(2) Когато законопроект, внесен от Минис-
терския съвет, не е нотифициран в съответ-
ствие с Директива (ЕС) 2015/1535, се прилагат 
чл. 73, ал. 2 и чл. 74.

(3) Когато е постъпило становище от Ми-
нистерския съвет или от съответния ресорен 
министър, че по внесен нотифициран законо-
проект е необходима нова нотификация, воде-
щата комисия го изпраща на органа, изготвил 
първата нотификация, по реда на чл. 74.

Чл. 76. (1) Законопроектите се приемат на 
две гласувания, които се правят в различни 
заседания.

(2) Народното събрание може да реши по 
изключение двете гласувания да се проведат 
в едно заседание. Тази разпоредба се прила-
га само ако по време на обсъждането не са 
направени предложения за изменение или 
допълнение на законопроекта.

(3) На първо гласуване законопроектът 
се разглежда, след като Народното събра-
ние изслуша доклада на водещата комисия, 
докладите на други комисии, на които той е 
бил разпределен, ако такива са постъпили, и 
становището на вносителя в рамките на 10 
минути. Докладите на другите комисии може 
да се представят и в резюме. Когато законо-
проектът е внесен от Министерския съвет, се 
представя от член на Министерския съвет.

(4) При първото гласуване законопроектът 
се обсъжда по принцип и в цялост. Народните 
представители се произнасят по основните 
положения на законопроекта.

Чл. 77. (1) Постоянните комисии обсъждат 
едновременно всички законопроекти, урежда-
щи една и съща материя, внесени в Народното 
събрание до деня, в който водещата комисия 
започва обсъждането. Тези законопроекти се 
обсъждат едновременно от Народното събра-
ние. То ги гласува поотделно. Когато някой 
от законопроектите е свързан с въвеждане на 
изисквания на правото на Европейския съюз 
или със започната процедура за неизпълнение 
на задължения, произтичащи от правото на 
Европейския съюз, той може да не се обсъжда 
и гласува едновременно с другите законопро-
екти. Изречение първо не се прилага и когато 

водещата комисия с мнозинство две трети от 
членовете на комисията е приела решение 
някой от законопроектите да се гледа отделно.

(2) Когато на първо гласуване са приети 
повече от един законопроект, уреждащи една 
и съща материя, водещата комисия с учас-
тието на вносителите на приетите на първо 
гласуване законопроекти изготвя от тях един 
общ законопроект в срок 14 дни. Народни-
те представители може да правят писмени 
предложения по общия законопроект след 
съобщаването му от председателя на Народ-
ното събрание.

Чл. 78. (1) Законопроект, който е отхвър-
лен на първо гласуване, може да бъде внесен 
и разгледан повторно само след промени в 
основните му положения, което се отразява 
в мотивите, и не по-рано от три месеца след 
отхвърлянето му. Изречение първо не се 
прилага, когато законопроектът е свързан с 
въвеждане на изисквания на правото на Ев-
ропейския съюз или със започната процедура 
за неизпълнение на задължения, произтичащи 
от правото на Европейския съюз.

(2) Разпоредби на законопроект, който е 
отхвърлен на първо гласуване, не може да 
бъдат внесени и разгледани повторно по реда 
на чл. 79, ал. 1, ако не са спазени условията 
по ал. 1, с изключение на тези, които се от-
насят до редакционни или правно-технически 
поправки.

(3) Предложения, направени по реда на 
чл. 79, ал. 1, които са отхвърлени от Народ-
ното събрание, не може да бъдат внесени и 
разгледани повторно като законопроект, ако 
не са спазени условията по ал. 1, с изключение 
на тези, които се отнасят до редакционни или 
правно-технически поправки.

Чл. 79. (1) Народните представители могат 
да правят писмени предложения за изменения 
и допълнения в приетия на първо гласуване 
законопроект или изработения общ законо-
проект съгласно чл. 77, ал. 2 в 7-дневен срок 
от приемането му, съответно от съобщава-
нето му на народните представители, които 
се аргументират. Предложенията се правят 
по реда на чл. 70, ал. 1, т. 1. Предложения, 
които излизат извън предметния обхват на 
приетия на първо гласуване законопроект, 
не се разглеждат и гласуват по същество. 
Комисията се произнася за недопустимост 
с решение, като приетите за недопустими 
предложения и мотивите за това се вписват в 
доклада по ал. 6. Предложенията се отправят 
чрез председателя на Народното събрание до 
председателя на водещата комисия и се вписват 
в публичен регистър на Народното събрание. 
По изключение Народното събрание може да 
реши този срок да бъде удължен най-много 
с три седмици или намален, но не по-кратък 
от три дни.
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(2) Предложенията по ал. 1 не може да се 
отнасят до законодателни актове, различни 
от тези, чието изменение или допълнение 
е предложено с внесения законопроект, с 
изключение на такива, които се отнасят до 
редакционни или правно-технически поправ-
ки. В този случай предложението трябва да 
бъде прието с мнозинство от присъстващите 
членове на комисията.

(3) При внасяне на предложения по ал. 1 
по законопроекти, свързани с въвеждане на 
изисквания на правото на Европейския съюз, 
или със започната процедура за неизпълнение 
на задължения, произтичащи от правото на 
Европейския съюз, народните представители 
посочват причините за приемането, целите и 
очакваните резултати и прилагат анализ за 
съответствие с правото на Европейския съюз. 
По предложенията председателят на водещата 
комисия изисква становище от Министерския 
съвет или от съответния ресорен министър. 
Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно.

(4) Проектът на доклад за второ гласуване 
се публикува на сайта на водещата комисия 
на интернет страницата на Народното съб-
рание в еднодневен срок след изтичане на 
срока по ал. 1.

(5) По предложенията, внесени от народни 
представители, председателят на водещата 
комисия изисква становище от Министерския 
съвет или от съответния ресорен министър. 
Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно.

(6) В 14-дневен срок от приемането на за-
конопроекта от водещата комисия тя внася в 
Народното събрание доклад, който съдържа:

1. направените в срока по ал. 1 писмени 
предложения на народни представители и 
становището на комисията по тях;

2. предложенията на комисията по обсъж-
дания законопроект, включително когато тя 
приеме такива по повод предложение на някои 
от нейните членове, направено по време на 
заседанията; предложенията на народните 
представители, с изключение на тези, които 
се отнасят до редакционни или правно-тех-
нически поправки, се аргументират.

(7) Докладът по ал. 6 се публикува незабав-
но на сайта на водещата комисия на интернет 
страницата на Народното събрание.

Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и 
гласува законопроектите на второ гласуване 
глава по глава, раздел по раздел или текст 
по текст. Когато няма направени писмени 
предложения или възражения, текстовете не 
се четат в пленарната зала. В този случай 
текстовете се прилагат към стенографския 
протокол като част от него.

(2) При второто гласуване се обсъждат 
само предложения на народни представители, 
постъпили по реда на чл. 79, както и пред-
ложения на водещата комисия, включени в 
доклада є. Допустими са и редакционни или 

правно-технически поправки. Предложенията, 
които противоречат на принципите и обхвата 
на приетия на първо гласуване законопроект, 
не се обсъждат и гласуват.

(3) Народен представител може да обосно-
вава направени предложения в рамките на 5 
минути за всяко предложение.

(4) Гласуването се извършва по реда на 
чл. 63. По време на гласуването не се допускат 
изказвания, нови предложения и процедурни 
въпроси. Гласуват се само предложенията на 
народни представители, постъпили по реда на 
чл. 79, предложенията на водещата комисия, 
редакционните или правно-техническите по-
правки, направени по време на обсъждането, 
както и предложения за отхвърляне или от-
лагане на текст.

(5) Когато при докладване на законопро-
екта за второ гласуване в пленарно заседание 
докладчикът прочете текст със съдържание, 
различно от предложението в доклада на 
водещата комисия, без да е направена ре-
дакционна или правно-техническа поправка 
по предвидения за това ред, на гласуване 
се подлага текстът, предложен в доклада на 
комисията.

Чл. 81. Вносителят на законопроекта 
може да го оттегли до започване на първото 
гласуване, а след това – само с решение на 
Народното събрание.

Чл. 82. (1) Председателят съобщава на 
първото заседание на Народното събрание 
за постъпването на указ на президента по 
чл. 101 от Конституцията, с който приет от 
Народното събрание закон се връща за ново 
обсъждане.

(2) В тридневен срок от постъпването 
председателят на Народното събрание въз-
лага на водещата комисия да докладва пред 
народните представители указа на президента 
и мотивите към него.

(3) Върнатият за ново обсъждане закон се 
включва в дневния ред на Народното събрание 
в 15-дневен срок от постъпването на указа.

(4) Народното събрание приема повторно 
закона с мнозинство повече от половината от 
всички народни представители.

(5) Ако върнатият закон не получи необхо-
димото мнозинство и е оспорен по принцип, 
той подлежи на разглеждане по реда, предвиден 
за обсъждане и приемане на законопроекти.

(6) Ако върнатият закон не получи необ-
ходимото мнозинство и са оспорени само 
отделни текстове, се прилага процедурата по 
чл. 80, като се гласуват само оспорените и 
свързаните с тях текстове.

Чл. 83. По законопроект за ратифициране 
на международен договор текстът на договора 
не може да бъде изменян. Резерви към мно-
гостранен договор могат да се правят само 
когато те са допустими от самия договор.
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Чл. 84. (1) Проект за решение, декларация 
и обръщение могат да внасят народните пред-
ставители и парламентарните групи.

(2) Проектите за решения, декларации и 
обръщения се внасят на хартиен носител и 
в електронен вид или във формата на елек-
тронен документ, подписан с квалифициран 
електронен подпис, позволяващ последващо 
редактиране на съдържанието, и незабавно се 
регистрират в публичен регистър „Проекти за 
решения, декларации и обръщения“.

(3) Проектите за решения, декларации и 
обръщения се разпределят от председателя 
на Народното събрание между съответни-
те постоянни комисии в тридневен срок от 
постъпването им, за което той уведомява 
незабавно народните представители.

(4) Постоянните комисии обсъждат проек-
тите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпре-
делянето им и представят на председателя на 
Народното събрание становищата си по тях.

(5) Решенията, декларациите и обръщенията 
се приемат на едно гласуване.

(6) Проект за решение, декларация и об-
ръщение може да бъде оттеглен от вносителя 
до поставянето му на гласуване на заседание 
на Народното събрание.

Чл. 85. Проектите за решения по проце-
дурни, организационни и технически въпроси 
не се разпределят на постоянните комисии, 
освен ако председателят на Народното събра-
ние реши друго.

Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 
от Конституцията съдържат отчет за дейността 
на органа по прилагането на закона през съ-
ответния период, проблемите и трудностите, 
които среща, включително и за изпълнението 
на препоръките на Народното събрание при 
обсъждането на предходния доклад.

(2) Докладите се внасят в Народното събра-
ние до 31 март, освен ако в закон е определен 
друг срок.

(3) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от 
Конституцията се разпределят от председа-
теля на Народното събрание на съответната 
компетентна комисия в тридневен срок от 
постъпването им, за което той уведомява 
незабавно народните представители.

(4) Комисията обсъжда доклада по ал. 1 
не по-късно от 15 дни от разпределението му 
и представя на председателя на Народното 
събрание становището си, като предлага и 
проект за решение по доклада. Проектът за 
решение може да съдържа и препоръки към 
органа, чиято дейност се обсъжда.

(5) Докладът по ал. 1 се включва в дневния 
ред на Народното събрание в едномесечен 
срок от внасянето му в Народното събрание 
и се разглежда не по-късно от три месеца.

(6) Докладът по чл. 84, т. 16 от Консти-
туцията се обсъжда, след като Народното 
събрание изслуша становището на комисията 

и изложението на председателя на Върховния 
касационен съд, съответно председателя на 
Върховния административен съд или главния 
прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъж-
дането продължава с изказвания на народни 
представители, в които могат да се съдържат 
и въпроси към председателя на Върховния 
касационен съд, съответно председателя на 
Върховния административен съд или главния 
прокурор, който е длъжен да им отговори. 
При обсъждането на доклада народните 
представители може да поставят и въпроси, 
постъпили писмено от граждани, институции 
и граждански организации във връзка с док-
лада, на които председателят на Върховния 
касационен съд, съответно председателят на 
Върховния административен съд или главният 
прокурор отговаря.

(7) Докладът по чл. 84, т. 17 от Консти-
туцията се обсъжда, след като Народното 
събрание изслуша становището на комиси-
ята и изложението на вносителя в рамките 
на по 10 минути. Обсъждането продължава 
с изказвания на народни представители, в 
които могат да се съдържат и въпроси към 
вносителя, който е длъжен да им отговори.

(8) По време на обсъждането на доклада 
по ал. 1 народните представители могат да 
правят предложения за изменения и допъл-
нения на проекта за решение, предложен от 
комисията.

(9) Вносителят взема отношение по напра-
вените предложения и препоръки.

(10) Предложенията на народните предста-
вители по ал. 8 се гласуват по реда на чл. 63.

(11) По доклада се приема решение. На-
родното събрание може да приеме или да 
отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17 
от Конституцията. Когато отхвърля доклада, 
Народното събрание мотивира решението си.

Чл. 87. По решение на Народното събрание, 
прието по искане на една десета от народните 
представители или на парламентарна група, 
или по своя инициатива главният прокурор 
внася в Народното събрание и други доклади за 
дейността на прокуратурата по прилагането на 
закона, противодействието на престъпността 
и реализирането на наказателната политика. 
Обсъждането на докладите се извършва по 
реда на чл. 86.

Чл. 88. (1) Народното събрание може да 
изисква внасянето на доклад от орган по 
чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни 
въпроси от дейността му по предложение на 
парламентарна група, на съответната постоян-
на комисия или на една десета от народните 
представители.

(2) В случаите по ал. 1 Народното събрание 
определя въпросите, периода, за който се отна-
ся докладът, и срока за неговото представяне.

(3) Обсъждането на доклада по ал. 1 се 
извършва по реда на чл. 86.
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Чл. 89. (1) Председателят на Народното 
събрание представя на първото за всяка се-
сия заседание справка за органите, които се 
избират изцяло или частично от Народното 
събрание и чиито мандати са изтекли или 
изтичат през съответната сесия.

(2) Народното събрание избира съгласно 
действащото законодателство изцяло или 
частично органите по ал. 1 след проведена 
публична процедура.

(3) Всеки народен представител може да 
предлага кандидати, освен ако в закон или 
процедурните правила е предвидено друго. 
Кандидатите се предлагат в 14-дневен срок от 
приемането на процедурните правила, освен 
ако в закон или в процедурните правила е 
предвидено друго. Предложенията за избор 
заедно с биографична справка и документи, 
свързани с изискванията за стаж, образование 
и други изискуеми документи, се публикуват 
на интернет страницата на Народното съб-
рание в срок не по-късно от 14 дни преди 
изслушването при спазване изискванията на 
Закона за защита на личните данни, освен 
ако в закон или в процедурните правила е 
предвидено друго.

(4) Юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на общест-
венополезна дейност, и професионални 
организации не по-късно от три дни преди 
изслушването може да представят на коми-
сията становища за кандидата, включващи 
и въпроси, които да му бъдат поставени. 
Средствата за масово осведомяване могат да 
изпращат в комисията въпроси към кандида-
та, които да му бъдат поставени. Анонимни 
становища и сигнали не се разглеждат. Въп-
росите се съобщават на кандидатите в писмен 
вид не по-късно от 24 часа преди началото 
на изслушването. Становищата се публику-
ват на интернет страницата на Народното 
събрание в срок до три дни от получаването 
им при спазване изискванията на Закона за 
защита на личните данни.

(5) Предложенията за избор се разглеждат 
от постоянна комисия на Народното събра-
ние, която изслушва кандидатите, които 
отговарят на изискванията на закона, като 
председателят на комисията е длъжен да 
покани кандидата да отговори на поставе-
ните по реда на ал. 4 въпроси. Комисията 
внася доклад, който обобщава резултатите 
от изслушването. Изслушването е публично.

(6) Докладът по ал. 5 съдържа заключение 
на комисията за изпълнението на минимал-
ните законови изисквания за заемане на 
длъжността от всеки от кандидатите, както 
и за наличието на данни, които поставят 
под съмнение нравствените качества на 
кандидата, неговата компетентност, квали-
фикация, опит и професионални качества. 
В доклада се отчита и наличието на спе-

цифична подготовка, мотивацията, публич-
ната репутация и обществена подкрепа за 
съответния кандидат. Комисията може да 
изисква допълнителна информация както от 
кандидата, така и от съответния компетентен 
орган. Докладът съдържа и информация за 
поставените към всеки кандидат въпроси, 
на които кандидатът не е дал отговор.

(7) Докладът по ал. 5 се предоставя на 
народните представители не по-късно от 72 
часа преди началото на заседанието, на което 
ще бъдат гласувани кандидатурите, и се пуб-
ликува на интернет страницата на Народното 
събрание.

(8) Народното събрание приема процедурни 
правила за условията и реда за предлагане 
на кандидатите, представянето и публичното 
оповестяване на документите и изслушването 
на кандидатите в съответната комисия, както 
и процедурата за избирането им от Народ-
ното събрание. Проектите на правилата се 
изработват и внасят в Народното събрание 
от компетентната за всеки избор постоянна 
комисия.

Чл. 90. (1) Когато Конституционният съд 
е определил Народното събрание като заин-
тересована страна по конституционно дело за 
оспорване на закон или друг акт, председателят 
на Народното събрание уведомява незабавно 
водещата комисия.

(2) Водещата комисия може да приеме ста-
новище до Конституционния съд в 14-дневен 
срок. В този случай в становището задължи-
телно се отразяват мотивите на Народното 
събрание за приемането на акта, оспорен пред 
Конституционния съд.

(3) Председателят на Народното събрание 
изпраща становището на Конституционния 
съд.

(4) Ако Конституционният съд със свое 
решение обяви отделен закон или друг акт 
или част от него за противоконституционен, 
Народното събрание урежда възникналите 
правни последици в срок до два месеца от 
влизането в сила на решението.

Г л а в а  д е в е т а

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Раздел I
Въпроси, питания и разисквания по питанията

Чл. 91. (1) Народните представители от-
правят до министър-председателя, заместник 
министър-председател или до министър въпро-
си от актуален характер, които представляват 
обществен интерес и са в техния ресор на 
управление или засягат дейността на ръко-
водената от тях администрация.

(2) Към министър-председателя се отправят 
въпроси, които се отнасят до дейността на 
правителството.
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Чл. 92. (1) Въпросите се отправят чрез 
председателя на Народното събрание в писме-
на форма най-късно 72 часа преди началото 
на заседанието, на което министрите следва 
да отговорят. Въпросите трябва да бъдат 
точно и ясно формулирани, да не съдържат 
лични нападки и обидни квалификации и да 
бъдат подписани от народния представител. 
Когато народен представител задава въпрос, 
обобщен от срещи и искания на граждански 
организации и граждани, това може да бъде 
отбелязано в писмения въпрос. Отговорът 
може да бъде устен или писмен. Отговорът 
е писмен, когато народният представител е 
изразил изрично писмено желание за това, 
когато се поставя въпрос, засягащ лични 
права или интереси, или когато отправените 
въпроси съдържат искания за предоставяне 
на подробни числови данни. Срокът за пис-
мен отговор е 7 дни. Народен представител, 
задал въпрос с устен отговор, може писмено 
да поиска промяна на вида на отговора в 
писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ 
парламентарния контрол. Срокът за писме-
ния отговор е 7 дни от деня на искането на 
промяната и не може да се отлага от ми-
нистъра. Постъпилите въпроси и отговорите 
към тях се внасят на хартиен носител и в 
електронен вид или изцяло по електронен 
път, като електронен документ, подписан с 
един или повече квалифицирани електронни 
подписи, незабавно се регистрират в пуб-
личен регистър „Парламентарен контрол“ 
и се публикуват на интернет страницата на 
Народното събрание в раздел „Парламен-
тарен контрол“.

(2) Председателят на Народното събрание 
уведомява незабавно министър-председате-
ля, заместник министър-председателя или 
министъра за постъпилите въпроси и за 
деня на заседанието, на което трябва да се 
отговори.

(3) Когато народният представител, за-
дал въпроса, отсъства от заседанието по 
уважителни причини, отговорът се отлага. 
Отсъствието по уважителни причини се удос-
товерява с писмо от народния представител 
до председателя на Народното събрание до 
18,00 ч. на деня, предшестващ парламентар-
ния контрол. Когато отсъствието е повече 
от три пъти, министърът отговаря писмено 
в 7-дневен срок от деня на последното от-
съствие на народния представител.

(4) Когато е получен писмен отговор на 
въпроса, председателят съобщава за това в 
заседанието за парламентарен контрол. Да-
тата на публикуването на писмения отговор 
на въпроса на интернет страницата на На-
родното събрание в раздел „Парламентарен 
контрол“ се смята за дата на получаването 
от народния представител.

(5) Народните представители могат писме-
но да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на 
деня, предшестващ парламентарния контрол. 
Председателят на Народното събрание уведо-
мява съответния министър за това.

(6) Когато парламентарните групи по време 
на заседанието за парламентарен контрол са 
се възползвали от правото си по чл. 48, ал. 5, 
времето на заседанието за парламентарен 
контрол се удължава със същия размер.

Чл. 93. (1) Народният представител може 
да регистрира въпроси с устен отговор, като 
се съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1, 
2 и 3.

(2) Времето за изложение на въпросите е 
до 2 минути.

(3) Отговорът на министър-председателя, 
заместник министър-председател или минис-
тър е до 3 минути. Народният представител, 
задал въпроса, има право на реплика до 2 
минути, а министър-председателят, заместник 
министър-председателят или министърът – на 
дуплика, също до 2 минути.

Чл. 94. (1) Народните представители от-
правят питания до членове на Министерския 
съвет.

(2) Питанията трябва да се отнасят до ос-
новни страни от дейността на министър-пред-
седателя, заместник министър-председател, 
отделните министри или на администрацията, 
за която те отговарят.

(3) Към министър-председателя се отправят 
питания, които се отнасят до общата политика 
на правителството.

(4) Народният представител може да ре-
гистрира питания с устен отговор, като се 
съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 95. На питанията се отговаря в срок до 
14 дни от регистрирането им. Отговорът може 
да бъде устен или писмен. Отговорът е пис-
мен, когато народният представител, отправил 
питането, е изразил изрично желание за това. 
Народен представител, задал питане с устен 
отговор, може писмено да поиска промяна 
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на 
деня, предшестващ парламентарния контрол. 
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня 
на искането на промяната и не може да се 
отлага от министъра. Постъпилите питания 
и отговорите към тях се внасят на хартиен 
носител и в електронен вид или изцяло по 
електронен път, като електронен документ, 
подписан с един или повече квалифицирани 
електронни подписи, незабавно се регистрират 
в публичен регистър „Парламентарен контрол“ 
и се публикуват на интернет страницата на 
Народното събрание в раздел „Парламентарен 
контрол“.

Чл. 96. Питанията се отправят чрез пред-
седателя на Народното събрание в писмена 
форма и се подписват от народния предста-
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вител. Те трябва да бъдат ясно и точно фор-
мулирани и да не съдържат лични нападки 
и обидни квалификации.

Чл. 97. (1) Председателят на Народното 
събрание уведомява своевременно министър-
председателя, съответния заместник минис-
тър-председател или министър за постъпилите 
питания и за деня на заседанието, на което 
трябва да се отговори.

(2) Отговорът на питането се отлага, 
ако поставилият го народен представител 
отсъства от заседанието по уважителни 
причини. Отсъствието по уважителни при-
чини се удостоверява с писмо от народния 
представител до председателя на Народното 
събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ 
парламентарния контрол.

Чл. 98. Народните представители могат 
писмено да оттеглят питанията си до 18,00 ч. 
на деня, предшестващ парламентарния кон-
трол, за което председателят съобщава в 
началото на заседанието за парламентарен 
контрол и уведомява министър-председателя, 
съответния заместник министър-председател 
или министър.

Чл. 99. (1) След като Народното събрание 
пристъпи към разглеждане на питането, вно-
сителят може да го развие в рамките на 3 
минути. Отговорът на питането е до 5 минути.

(2) След отговора на питането народният 
представител, който го е задал, има право 
да зададе не повече от два уточняващи въ-
проса в рамките на 2 минути общо, а ми-
нистър-председателят, заместник министър-
председател или министър – да отговори в 
рамките на 3 минути. При писмен отговор 
на питането последващи уточняващи въпроси 
не се допускат.

(3) По отговора на питането не се провеж-
дат разисквания и не се допускат реплики. 
Народният представител, отправил питането, 
може в рамките на 2 минути да изрази сво-
ето отношение към отговора. Не се допуска 
реплика от страна на министър-председа-
теля, заместник министър-председател или 
министър.

Чл. 100. Когато е получен писмен отговор 
на питане, председателят съобщава за това в 
заседанието за парламентарен контрол. Да-
тата на публикуването на писмения отговор 
на питането на интернет страницата на На-
родното събрание в раздел „Парламентарен 
контрол“ се смята за дата на получаването 
от народния представител.

Чл. 101. (1) По предложение на една пета 
от народните представители по питането 
стават разисквания и се приема решение. 
След отговора на питането регистрираното 
предложение за разисквания заедно с проект 
за решение се представя на председателя в 
рамките на същото пленарно заседание.

(2) Разискванията се насрочват за след-
ващото пленарно заседание, определено за 
парламентарен контрол. След насрочване на 
разискванията от председателя на Народното 
събрание народни представители не могат 
да оттеглят подписите си от предложението. 
Разискванията се провеждат в присъствието 
на министър-председателя, заместник ми-
нистър-председател или министър по реда, 
установен в глава седма, и продължават един 
час. Времето за обсъждане се разпределя 
между парламентарните групи в зависимост 
от тяхната численост, като за най-малката 
е 5 минути, а за народните представители, 
нечленуващи в парламентарна група, е общо 
до 5 минути.

(3) Проекти за решение могат да предлагат 
и народни представители, извън тези по ал. 1. 
Когато има повече от един проект за решение, 
те се гласуват по реда на постъпването им. 
Гласуването се извършва по реда на чл. 63.

Чл. 102. (1) Народното събрание изслушва 
въпросите, питанията и отговорите по тях 
последните три часа на заседанието всеки 
петък, освен ако реши друго.

(2) Първи отговаря министър-председате-
лят, след него – заместник министър-председа-
телите и министрите, като при отговорите на 
министрите се прилага ротационен принцип.

(3) Въпросите и питанията към министър-
председателя, заместник министър-предсе-
дател или министър се задават по реда на 
тяхното постъпване.

(4) За въпроси и питания на една и съща 
тема отговорът на министър-председателя, 
заместник министър-председателя и минис-
трите е общ, като се прилагат разпоредбите 
съответно на чл. 93 и 99.

Чл. 103. (1) Народният представител може 
да регистрира в рамките на една седмица 
не повече от два въпроса, две питания или 
въпрос и питане, с устен отговор.

(2) Народен представител не може да зададе 
въпрос или питане, на които вече е отговорено.

(3) Когато въпросите и питанията не съот-
ветстват на изискванията на този правилник 
или не са зададени към член на Министерския 
съвет, в чийто ресор на управление е предме-
тът на въпроса или питането, председателят 
уведомява народния представител да отстрани 
в тридневен срок несъответствията. В същия 
срок уведоменият народен представител има 
право да оспори писмено допустимостта на 
въпроса или питането. След допитване до 
Председателския съвет по оспорваната до-
пустимост председателят взема окончателно 
решение, за което народният представител 
се уведомява. При решение за допускане на 
въпрос или питане срокът за отговор, съот-
ветно по чл. 92, ал. 1 и чл. 95, се определя от 
датата на окончателното решение.
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(4) Министър-председателят, заместник 
министър-председател или министър, който 
не е отговорил в законния срок на въпрос 
или питане, е длъжен в 10-дневен срок да 
се яви лично пред Народното събрание и да 
даде обяснение за неизпълнение на своето 
задължение.

(5) Министър-председателят, съответният 
заместник министър-председател или минис-
тър отговарят лично.

Чл. 104. (1) В последните до два часа от 
заседанието в първия четвъртък на всеки 
месец министър-председателят и заместник 
министър-председателите се явяват пред На-
родното събрание и отговарят на актуални 
устни въпроси, които се отнасят до общата 
политика на правителството, отправени от 
народни представители на самото заседание. 
Отправените въпроси не могат да съдържат 
искания за предоставяне на подробни чис-
лови данни.

(2) Право на по два актуални устни въп-
роса има всяка една парламентарна група, 
а народните представители, нечленуващи в 
парламентарна група, имат право общо на 
два въпроса.

(3) Министър-председателят и замест-
ник министър-председателите, към които 
е отправен въпрос, отговарят веднага след 
задаването му. В случай на отсъствие на 
министър-председателя или заместник ми-
нистър-председателите поради болест или 
командировка извън страната председателят 
на Народното събрание, съгласувано с тях, 
определя заседанието, на което ще отговарят 
на актуални устни въпроси.

(4) Редът за задаване на актуални устни 
въпроси по ал. 1 се определя съобразно 
числеността на парламентарните групи по 
низходящ ред, като последен в реда е народен 
представител, нечленуващ в парламентарна 
група. Задаването на вторите въпроси е по 
същия ред, след изчерпване на процедурата 
по зададените първи въпроси.

(5) За процедурата по актуалните устни 
въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 93, 
ал. 2 и 3.

(6) Парламентарните групи не могат да 
се възползват от правото си по чл. 48, ал. 5 
във времето за отговори на актуалните устни 
въпроси.

Раздел II
Вот на доверие. Вот на недоверие

Чл. 105. (1) Министерският съвет може 
да поиска Народното събрание да му гласу-
ва доверие по цялостната политика или по 
конкретен повод.

(2) Разискванията започват на следващото 
заседание след постъпване на искането за вот 
на доверие.

(3) След приключване на разискванията 
Народното събрание приема решение на съ-
щото заседание.

(4) Решението се смята за прието, ако за 
него са гласували повече от половината от 
присъстващите народни представители.

Чл. 106. Една пета от народните представи-
тели могат да предложат Народното събрание 
да гласува недоверие на Министерския съвет 
или на министър-председателя, като внесат 
мотивиран проект за решение.

Чл. 107. (1) Разискванията по проекта за 
решение за гласуване на вот на недоверие 
започват не по-рано от три дни и не по-късно 
от 7 дни от постъпването на предложението.

(2) По време на разискванията не могат 
да бъдат правени промени и допълнения в 
текста на проекта за решение.

(3) Гласуването на проекта за решение се 
провежда не по-рано от 24 часа след прик-
лючване на разискванията.

(4) Проектът за решение се смята за приет, 
когато за него са гласували повече от полови-
ната от всички народни представители.

Чл. 108. При отхвърляне на предложение 
за недоверие на Министерския съвет ново 
предложение за недоверие на същото основа-
ние не може да бъде направено в следващите 
6 месеца.

Чл. 109. (1) Министерският съвет внася в 
Народното събрание обобщен годишен доклад 
по изпълнението на решенията на Европей-
ския съд по правата на човека и на Съда на 
Европейския съюз по дела срещу Република 
България.

(2) Докладът по ал. 1 се разглежда на 
съвместно заседание на Комисията по кон-
ституционни и правни въпроси и Комисията 
по правата на човека, вероизповеданията 
и жалбите на гражданите и в заседание на 
Народното събрание в срок до три месеца от 
постъпването му.

Раздел IIІ
Парламентарни изслушвания

Чл. 110. (1) Народното събрание или из-
браните от него комисии могат да извършват 
изслушвания по въпроси, засягащи държавни 
или обществени интереси.

(2) Когато Народното събрание пристъпи 
към провеждане на изслушването, вносите-
лят на предложението за изслушване прави 
изложение на въпросите в рамките на 5 
минути. Изслушваните лица информират 
Народното събрание по въпросите, предмет 
на изслушването, в рамките на 10 минути. 
Всяка от парламентарните групи има право 
на 2 въпроса, а народните представители, 
нечленуващи в парламентарна група – общо 
на един въпрос, всеки въпрос в рамките на 
2 минути към отделните изслушвани лица. 
Изслушваните лица отговарят след задаването 
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на всеки въпрос до 5 минути. Парламентар-
ните групи имат право да изразят отноше-
ние към отговорите на изслушваните лица 
в рамките на 5 минути след задаването на 
всички въпроси.

(3) Парламентарните комисии могат да 
задължават министри и длъжностни лица да 
се явяват на техните заседания и да отгова-
рят на поставените въпроси. Заинтересовани 
организации и граждани могат да присъст-
ват на тези заседания. В 7-дневен срок след 
провеждане на изслушването съответната 
комисия представя на председателя на Народ-
ното събрание доклад за изслушването, който 
се предоставя на народните представители.

Чл. 111. Всички държавни органи и длъж-
ностни лица от държавната и общинската 
администрация и граждани са задължени да 
предоставят необходимите сведения и доку-
менти във връзка с въпросите, предмет на 
изслушвания, дори когато сведенията пред-
ставляват държавна или служебна тайна, и да 
се явят при покана от Народното събрание.

Раздел IV
Проучвания и анкети

Чл. 112. Народното събрание или избра-
ните от него комисии могат да извършват 
проучвания и анкети по въпроси, засягащи 
държавни или обществени интереси.

Чл. 113. Всички държавни органи и длъж-
ностни лица от държавната и общинската 
администрация и граждани са задължени да 
предоставят необходимите сведения и доку-
менти във връзка с проучвания и анкети, дори 
когато сведенията представляват държавна 
или служебна тайна.

Чл. 114. Формата, в която се предоставят 
сведенията, се определя от Народното събра-
ние или от съответната комисия.

Г л а в а  д е с е т а

ПАРЛАМЕНТАРНО НАБЛЮДЕНИЕ И 
КОНТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙ-

СКИЯ СЪЮЗ

Чл. 115. (1) Министерският съвет внася в 
Народното събрание приетата от него Годишна 
програма за участие на Република България в 
процеса на вземане на решения на Европей-
ския съюз в 7-дневен срок от приемането є.

(2) Председателят на Народното събрание 
разпределя годишната програма по ал. 1 на 
постоянните комисии. В триседмичен срок 
от получаването є постоянните комисии, с 
изключение на Комисията по въпросите на 
Европейския съюз, изработват своите пред-
ложения за Годишна работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Евро-
пейския съюз, като вземат предвид и Работ-
ната програма на Европейската комисия за 
съответната година.

(3) В 14-дневен срок от изтичането на 
срока по ал. 2 Комисията по въпросите на 
Европейския съюз, като взема предвид и 
предложенията на другите постоянни комисии, 
изработва проект на Годишна работна про-
грама на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз. Годишната работна 
програма съдържа списък на проектите на 
актове на институциите на Европейския съюз, 
по които Народното събрание осъществява 
наблюдение и контрол. Проектът на годиш-
ната работна програма се обсъжда и приема 
от Народното събрание.

(4) Председателят на Народното събрание 
изпраща на Министерския съвет приетата 
годишна работна програма по ал. 3.

(5) При нововъзникнали обстоятелства Ко-
мисията по въпросите на Европейския съюз 
може да предлага по своя инициатива или 
по предложение на други постоянни комисии 
разглеждането на проект на акт, който не е 
включен в Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Евро-
пейския съюз. В този случай Комисията по 
въпросите на Европейския съюз уведомява 
Министерския съвет за проекта на акт, като 
за разглеждането му се прилагат чл. 116 – 118.

Чл. 116. (1) Министерският съвет внася 
в Народното събрание рамкова позиция по 
проекта на акт на институция на Европейския 
съюз, включен в годишната работна програма 
по чл. 115, ал. 3, в триседмичен срок от ре-
шението на Съвета по европейските въпроси 
към Министерския съвет за одобряване раз-
пределението на акта.

(2) При настъпване на обстоятелства, които 
налагат промени в първоначалната българска 
позиция, Министерският съвет своевремен-
но информира Народното събрание за тези 
обстоятелства и за промените в позицията.

Чл. 117. (1) Председателят на Народното 
събрание в срока по чл. 71, ал. 1 разпределя 
на Комисията по въпросите на Европейския 
съюз и на компетентните постоянни комисии 
внесената от Министерския съвет рамкова 
позиция по чл. 116, ал. 1 и проекта на акта. 
Проектът на акт се предоставя от базата 
данни по чл. 120 и се прилага към рамковата 
позиция.

(2) Комисията по въпросите на Европейския 
съюз по своя инициатива или по предложе-
ние на постоянна комисия може да наложи 
парламентарна резерва по проект на акт на 
институция на Европейския съюз, включен 
в годишната работна програма по чл. 115, 
ал. 3. Парламентарната резерва задължава 
правителството да не изразява становище 
по проекта на акт в Съвета на Европейския 
съюз до произнасянето на Народното събра-
ние, но не по-късно от третото заседание на 
подготвителния орган на Съвета, разглеждащ 
проекта на акт.
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Чл. 118. (1) Комисията по въпросите на 
Европейския съюз обсъжда проектите на 
актове на институциите на Европейския 
съюз и рамковите позиции по тях, като 
взема предвид докладите на компетентните 
постоянни комисии, ако такива са постъпи-
ли. Комисията по въпросите на Европейския 
съюз изготвя доклад по проекта на акт.

(2) Постоянните комисии разглеждат 
проекта на законодателен акт за спазване на 
принципите на субсидиарност и пропорци-
оналност при спазване на срока, определен 
в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

(3) Когато се установи неспазване на 
принципа на субсидиарност в проект на 
законодателен акт на институция на Ев-
ропейския съюз, Комисията по въпросите 
на Европейския съюз изготвя мотивирано 
становище.

(4) Комисията по въпросите на Европей-
ския съюз представя изготвения доклад или 
мотивираното становище на председателя 
на Народното събрание, който го изпраща 
на Министерския съвет и на председателите 
на Европейския парламент, на Съвета на 
Европейския съюз и на Европейската коми-
сия в срока, определен в чл. 6 от Протокол 
(№ 2) към Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Чл. 119. Народното събрание прави мо-
тивирано искане до Министерския съвет за 
внасяне в Съда на Европейския съюз на иск 
за неспазване на принципа на субсидиарност 
в законодателен акт на Европейския съюз.

Чл. 120. Народното събрание организи-
ра и поддържа база данни за проектите на 
актове и други документи на институциите 
на Европейския съюз.

Чл. 121. (1) Комисията по въпросите на 
Европейския съюз изслушва кандидатите за 
длъжности в институциите на Европейския 
съюз, предложени от Министерския съвет. 

(2) Кандидатите по ал. 1 са длъжни да се 
явят на заседание на Комисията по въпро-
сите на Европейския съюз и да отговарят на 
поставените от членовете є въпроси.

Чл. 122. (1) Народното събрание участва 
в механизмите за оценка на изпълнението на 
политиките на Европейския съюз в рамките 
на пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие, в политическия контрол на Евро-
пол и в оценката на дейностите на Евроюст.

(2) Народното събрание участва в проце-
дурите по преразглеждане на Договорите на 
Европейския съюз.

(3) Народното събрание разглежда молбите 
за присъединяване към Европейския съюз.

(4) Народното събрание участва в процеса 
на междупарламентарно сътрудничество в 
Европейския съюз.

Чл. 123. Народното събрание може да про-
вежда изслушване на министър-председателя 
относно позицията на Република България в 
предстоящи заседания, както и за резултатите 
от проведени заседания на Европейския съвет.

Чл. 124. (1) Министерският съвет, в из-
пълнение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията, 
информира Народното събрание по въпроси, 
отнасящи се до задълженията, произтичащи 
за Република България от нейното членство 
в Европейския съюз.

(2) Комисията по въпросите на Европейския 
съюз докладва на Народното събрание по 
изпълнение задължението на Министерския 
съвет за предварителна информираност при 
участието му в разработването и приемането 
на актове на Европейския съюз. Комисията 
изготвя доклади и по други актове на инсти-
туциите на Европейския съюз.

Чл. 125. Министерският съвет, в изпъл-
нение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията, 
в началото на всеки 6-месечен период на 
председателство на Съвета на Европейския 
съюз внася в Народното събрание доклад за 
участието на Република България в процеса 
на вземане на решения на Европейския съюз 
през предходното председателство и за при-
оритетите на Република България по време 
на текущото председателство. Народното 
събрание изслушва министър-председателя 
или заместник министър-председател.

Чл. 126. В заседанията на Народното съ-
брание по чл. 123 и 125 могат да участват без 
право да гласуват членовете на Европейския 
парламент от Република България.

Г л а в а  е д и н а д е с е т а

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Раздел I
Правно положение

Чл. 127. Всеки народен представител може 
да бъде избиран в органите на Народното 
събрание. Той е задължен да участва в тях-
ната работа.

Чл. 128. Народните представители запазват 
заеманата от тях длъжност по служебно пра-
воотношение или по трудово правоотношение 
в държавните или общинските учреждения 
или предприятия, търговските дружества с 
повече от 50 на сто държавно или общинско 
участие в капитала или бюджетните органи-
зации, като ползват неплатен отпуск до края 
на пълномощията им. След прекратяването на 
пълномощията на народен представител полз-
ването на неплатения отпуск се прекратява.

Чл. 129. Времето, през което народните 
представители изпълняват своите функции, се 
зачита за трудов стаж по специалността им, 
съответно за служебен стаж за длъжността, 
която са заемали до избора им.
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Чл. 130. (1) Народният представител не 
може да получава друго възнаграждение по 
трудово правоотношение.

(2) Народният представител може да 
получава хонорар или възнаграждение по 
граждански правоотношения.

Чл. 131. (1) Народният представител не 
може да изпълнява друга държавна служба 
или да извършва дейност, която според закона 
е несъвместима с положението на народен 
представител.

(2) Народният представител няма право да 
участва в управителни или контролни органи 
на търговски дружества и кооперации.

(3) Народният представител може да про-
дължи участието си в колективни управителни 
органи и научни органи на висшите училища 
и Българската академия на науките с изклю-
чение на еднолични ръководни длъжности.

Чл. 132. (1) Народният представител има 
право на платен годишен отпуск, който съв-
пада с ваканциите на Народното събрание.

(2) Народният представител няма право 
на неплатен отпуск.

Чл. 133. (1) Народният представител е 
длъжен да присъства на заседанията на На-
родното събрание и на комисиите, в които 
е избран.

(2) Народен представител, на който се 
налага да напусне заседанието, преди да е 
завършило, или да закъснее за заседание, 
уведомява дежурните секретари или ръко-
водството на съответната комисия. Член 148, 
ал. 2 се прилага съответно.

(3) Народен представител, на който се 
налага да отсъства по уважителни причини 
от заседание на Народното събрание или от 
заседание на комисия, предварително уведо-
мява председателя на Народното събрание, 
съответно председателя на съответната ко-
мисия. Член 148, ал. 2 се прилага съответно.

Чл. 134. За неуредените въпроси в този 
правилник се прилагат Кодексът на труда 
и Кодексът за социално осигуряване, освен 
ако това противоречи или е несъвместимо 
с положението на народните представители.

Чл. 135. (1) Народните представители не 
могат да бъдат задържани и срещу тях не може 
да бъде възбуждано наказателно преследване, 
освен за извършено престъпление от общ 
характер, и то с разрешение на Народното 
събрание, а когато то не заседава (чл. 39, 
ал. 2) – с разрешение на неговия председател.

(2) Разрешение за задържане не се иска 
при заварено тежко престъпление, като в този 
случай незабавно се уведомява Народното 
събрание, а когато то не заседава (чл. 39, 
ал. 2) – неговият председател.

(3) Когато са налице достатъчно данни, че 
народен представител е извършил престъп-
ление от общ характер, главният прокурор 

отправя мотивирано искане до Народното 
събрание, а когато то не заседава – до него-
вия председател, с което се иска разрешение 
за възбуждане на наказателно преследване. 
Към искането се прилагат достатъчно данни.

(4) Разрешение за възбуждане на наказа-
телно преследване не се изисква при писмено 
съгласие на народния представител. Народ-
ният представител представя писменото си 
съгласие до председателя на Народното съ-
брание, който уведомява незабавно главния 
прокурор и информира Народното събрание 
на първото пленарно заседание след постъп-
ване на съгласието. Даденото писмено съгла-
сие не може да бъде оттегляно от народния 
представител.

(5) Извън случаите по ал. 4, искането на 
главния прокурор и приложените към него 
данни се разглеждат от Народното събрание, 
което се произнася с решение не по-рано 
от 5 дни след постъпване на искането. При 
поискване и явяване народният представител 
се изслушва от Народното събрание.

(6) Когато Народното събрание не заседа-
ва (чл. 39, ал. 2), разрешение за възбуждане 
на наказателно преследване срещу народен 
представител се дава от председателя на На-
родното събрание. Разрешението, дадено от 
председателя на Народното събрание, се внася 
за одобрение от народните представители на 
първото заседание на Народното събрание.

(7) Когато наказателното преследване 
завърши с присъда, с която е наложено на-
казание лишаване от свобода за умишлено 
престъпление, или когато изпълнението на 
наказанието лишаване от свобода не е отло-
жено, Народното събрание взема решение за 
предсрочно прекратяване пълномощията на 
народния представител.

(8) В случаите, когато главният прокурор 
е направил искане за задържане на народ-
ния представител, Народното събрание се 
произнася с отделно решение, взето по реда 
на ал. 1 – 7. То може да отмени дадено от 
него разрешение.

(9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията 
се прилага и в случаите, когато наказателно 
преследване срещу народен представител е 
възбудено преди избирането му.

Чл. 136. Народните представители не мо-
гат да бъдат повиквани на военновременна 
служба като запасни.

Чл. 137. (1) В случаите, когато народен 
представител, избран с кандидатска листа на 
партия или коалиция, бъде избран за минис-
тър, той се замества от следващия в листата 
кандидат за времето, през което изпълнява 
функциите на министър.

(2) Когато бъде освободен като министър, 
пълномощията на народен представител се 
възстановяват, а на заместващия го се пре-
кратяват.
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Чл. 138. Държавните и местните органи и 
техните администрации са длъжни да оказ-
ват съдействие на народния представител и 
да му предоставят при поискване сведения и 
документи във връзка с изпълнение на пра-
вомощията му. Народният представител има 
право на достъп до държавните и местните 
органи и организации.

Раздел II
Етични норми за поведение

Чл. 139. Народният представител осъ-
ществява своите правомощия при зачитане 
на върховенството на закона и защитата на 
обществения интерес, като се ръководи от 
принципите на необвързаност с частни ин-
тереси, откритост, отчетност и прозрачност.

Чл. 140. Народният представител се отнася 
с дължимото уважение към гражданите, не-
зависимо от политическите им пристрастия, 
служебното им положение и изразяваното от 
тях мнение.

Чл. 141. (1) Народният представител не 
може да дава съгласие за осъществяване на 
своите правомощия в частен интерес на фи-
зически или юридически лица.

(2) Народният представител не може да 
дава съгласие или да използва служебното 
си положение за рекламна дейност.

Чл. 142. (1) Народният представител не 
допуска да бъде поставен във финансова зави-
симост или друга обвързаност с физически или 
юридически лица, която би могла да повлияе 
върху изпълнението на неговите правомощия.

(2) Народният представител изпълнява 
правомощията си, без да търси или получава 
материална или друга облага за себе си или за 
свързаните с него лица по смисъла на Закона 
за противодействие на корупцията и за отне-
мане на незаконно придобитото имущество.

(3) Народният представител не може да 
предприема действия, които накърняват 
принципа на разделението на властите и не-
зависимостта на държавните органи.

Чл. 143. Народният представител декларира 
имущество, доходи и разходи в страната и в 
чужбина по реда на Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество.

Чл. 144. При внасяне на законопроекти, 
изказване или гласуване в пленарно заседание 
или в комисия народен представител с частен 
интерес от обсъждания проблем по смисъла 
на Закона за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество е длъжен да го декларира.

Чл. 145. Народният представител е длъжен 
да пази поверителността на информацията, 
получена при изпълнението на правомощията 
му, както и на информацията относно личния 
живот на народните представители.

Чл. 146. (1) Народният представител не 
може да използва служебното си положение 
за получаване на специални привилегии или 
придобивки.

(2) Народният представител не може в това 
си качество да приема подаръци, освен ако са 
протоколни и на стойност до една двадесета 
от основното му месечно възнаграждение за 
съответния месец. Подаръците над тази стой-
ност се предават в Народното събрание и се 
обявяват в публичен регистър на Народното 
събрание.

Чл. 147. Подкомисията за борба с корупци-
ята, конфликт на интереси и парламентарна 
етика дава разяснения на народните пред-
ставители относно прилагането на етичните 
норми за поведение. По искане на народния 
представител даването на разяснения може 
да бъде конфиденциално.

Чл. 148. (1) Народният представител може 
да обяви адрес и електронна поща за контакти.

(2) Народният представител провежда 
срещи с избиратели, включително в избор-
ните райони, освен във времето за пленарни 
заседания или заседания на комисии.

(3) Народният представител може да обяви 
на страницата си в интернет информация за 
графика на срещите си с избиратели, своите 
изказвания, предложения и становища по 
законопроекти, както и имената на сътруд-
ниците, телефон и адрес на електронна поща 
за връзка.

Чл. 149. Народният представител има право 
на не повече от трима нещатни сътрудници. 
В Народното събрание се създава и води пуб-
личен регистър на нещатните сътрудници в 
Народното събрание. В регистъра се вписват 
и лицата, които участват в подготовката, об-
съждането и приемането на актове или доку-
менти в Народното събрание по граждански 
договор, възложената задача и размерът на 
възнаграждението при спазване изискванията 
за защита на личните данни.

Чл. 150. (1) Комисията по конституционни 
и правни въпроси установява нарушение по 
този раздел и се произнася с решение, с което 
може да наложи следните мерки:

1. забележка;
2. порицание;
3. временно отстраняване от едно до три 

заседания на комисия.
(2) При определяне на мярката се вземат 

предвид тежестта на нарушението и негови-
ят епизодичен, повтарящ се или системен 
характер.

(3) Отстраненият от заседание народен 
представител не получава възнаграждение за 
заседанията, от които е бил отстранен.

Чл. 151. (1) Всеки народен представител, 
физическо или юридическо лице може да 
подаде жалба или сигнал за нарушение на 
етичните норми за поведение до подкомисията 
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за борба с корупцията, конфликт на интереси 
и парламентарна етика по ред, определен с 
правилата по ал. 4.

(2) Подкомисията за борба с корупцията, 
конфликт на интереси и парламентарна етика 
предлага на Комисията по конституционни и 
правни въпроси да вземе решение за налагане 
на мярка по чл. 150, ал. 1, след като изслуша 
народния представител и се запознае с всич-
ки материали, свързани с нарушението на 
етичните норми за поведение. Подкомисията 
публикува решението в публичен регистър на 
Народното събрание, след като го съобщи на 
народния представител.

(3) Народният представител има право 
да изрази становище по решението, което се 
публикува в регистъра по ал. 2.

(4) Подкомисията по ал. 1 приема правила 
по прилагането на този раздел.

Раздел III
Парламентарно поведение

Чл. 152. (1) Поведението на народния пред-
ставител се основава на зачитане авторитета на 
Народното събрание и уважение към другите 
народни представители и външни лица. То не 
може да нарушава нормалното протичане на 
парламентарната работа или реда в сградата 
на Народното събрание.

(2) Народните представители нямат право 
да прекъсват изказващия се от място, да от-
правят лични нападки, оскърбителни думи, 
жестове или заплахи против когото и да 
било, да разгласяват данни, отнасящи се до 
личния живот или увреждащи доброто име на 
гражданите, да имат непристойно поведение 
или да извършват постъпки, които нарушават 
реда на заседанието.

Чл. 153. По отношение на народните пред-
ставители по време на пленарното заседание 
може да се налагат следните дисциплинарни 
мерки:

1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 154. Напомняне се прави от предсе-

дателя на народен представител, който се 
отклони от предмета на разискванията.

Чл. 155. Забележка се прави от председателя 
към народен представител, който се е обърнал 
към свой колега или колеги с оскърбителни 
думи, жестове или със заплаха.

Чл. 156. Порицание се налага от пред-
седателя на народен представител, който 
нарушава реда на заседанието или е създал 
безредие в залата.

Чл. 157. Председателят отнема думата на 
народен представител, който:

1. по време на изказването си има нало-
жени две от предвидените в чл. 153, т. 1 – 3 
дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване 
продължава изложението си въпреки поканата 
на председателя да го прекрати.

Чл. 158. Председателят може да отстрани от 
едно заседание народен представител, който:

1. възразява против наложената дисци-
плинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително не дава възможност за 
нормална работа в пленарната зала;

3. гласува с чужда карта.
Чл. 159. (1) Председателят може да отстрани 

за повече от едно заседание, но не повече от 
три заседания, народен представител, който:

1. оскърбява Народното събрание, члено-
вете на Министерския съвет, президента или 
вицепрезидента на Републиката или други 
органи на държавна власт;

2. призовава към или упражнява насилие в 
залата или в сградата на Народното събрание.

(2) Отстраненият от заседанието народен 
представител по ал. 1 и по чл. 158 не получава 
възнаграждение за заседанията, от които е 
бил отстранен.

(3) Народният представител има право да 
оспорва наложената дисциплинарна мярка 
пред председателя на Народното събрание в 
тридневен срок от налагането є. Председател-
ският съвет може мотивирано да потвърди, 
отмени или промени наложената дисципли-
нарна мярка.

Чл. 160. На интернет страницата на На-
родното събрание се публикува информация 
за наложените дисциплинарни мерки на на-
родните представители по чл. 153.

Чл. 161. Всеки месец на интернет страни-
цата на Народното събрание се публикува 
информация за неоправданите отсъствия на 
народните представители от заседания на по-
стоянните комисии, подкомисиите, работните 
групи и от пленарни заседания. Информаци-
ята се публикува не по-късно от 7 дни след 
приключване на месеца, за който се отнася.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Правилникът за организацията и 

дейността на Народното събрание може да 
бъде изменян по предложение на председа-
теля на Народното събрание или по искане 
на народен представител.

(2) Предложението се разглежда от Коми-
сията по конституционни и правни въпроси 
в 14-дневен срок.

(3) Становището на комисията се изпра-
ща на председателя на Народното събрание, 
който го предоставя в писмен вид на всеки 
народен представител.

§ 2. По въпроси, неуредени с този правил-
ник, Народното събрание приема решения.
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§ 3. „Председател“ по смисъла на този пра-
вилник е председателстващият съответното 
пленарно заседание на Народното събрание.

§ 4. Около сградите на Народното събрание 
се обозначават зона за сигурност съгласно 
Закона за събранията, митингите и манифес-
тациите и зона за охрана след съгласуване с 
Министерството на вътрешните работи под 
разпореждането на председателя на Народ-
ното събрание.

§ 5. Под „присъстващи“ при тайно гласу-
ване се разбира участвалите в гласуването 
народни представители.

§ 6. Под „численост на парламентарна гру-
па“ се разбира числеността на групата към 
момента на вземане на съответното решение 
от Народното събрание.

§ 7. (1) При осъществяване на своите пра-
вомощия Народното събрание се подпомага 
от администрация.

(2) Служителите в администрацията на 
Народното събрание са парламентарни служи-
тели, чийто статут се определя в правилника 
по чл. 8, ал. 1, т. 11.

(3) С Класификатора на длъжностите в 
администрацията на Народното събрание се 
определят: броят на парламентарните слу-
жители, наименованията на длъжностите, 
минималната образователна степен, мини-
малният ранг и/или професионален опит, 
видът правоотношение, други изисквания за 
заемане на длъжността, както и минималният 
и максималният размер на възнаграждението 
за всяка длъжност.

(4) Главният секретар на Народното събра-
ние осъществява неотложни административни 
функции на председателя на Народното съ-
брание по този правилник и по закон, когато 
мандатът на Народното събрание е изтекъл 
или е предсрочно прекратен, до избора на 
председател на Народното събрание.

§ 8. Предоставянето на всички проекти, 
документи и други материали, необходими 
на народните представители за работата 
им в пленарна зала, се извършва чрез слу-
жебната електронна поща. За ден и час на 
предоставянето се смятат денят и часът, в 
които са изпратени. Председателят на На-
родното събрание може при необходимост 
да разпореди предоставяне на материалите 
и на хартиен носител в пленарната зала – по 
време на пленарно заседание или по парла-
ментарни групи.

§ 9. Сроковете по този правилник се изчис-
ляват по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. Последният ден на срока изтича в 
18,00 ч.

§ 10. Достъпът на журналисти в сградата 
на Народното събрание за пленарни засе-
дания, при изпълнение на служебните им 
задължения, е свободен и неограничен, както 

и тяхното придвижване. Достъпът се предос-
тавя съгласно Правилата за акредитация в 
Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 11. Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 относно 
предаването на откритите заседания на На-
родното събрание от парламентарен телеви-
зионен канал (БНТ) се прилага от момента 
на осигуряването на техническа и финансова 
възможност за това.

§ 12. Законопроектите и проектите за 
решения, декларации и обръщения се внасят 
на хартиен носител и в електронен вид до 
издаването на удостоверенията за електро-
нен подпис и осигуряването на техническа 
възможност за това.

§ 13. Този правилник се приема на ос-
нование чл. 73 от Конституцията и отменя 
Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 
2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г., бр. 95 от 2020 г. 
и бр. 36 от 2021 г.).

§ 14. Правилникът влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Правилникът е приет от 46-ото Народно 
събрание на 5 август 2021 г. и е подпечатан 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Ива Митева

Приложение 
към чл. 70, ал. 3

Методология 
за извършване на предварителна оценка на 

въздействието на законопроектите

Елементи 
на оценката

Примерна аргументация

Основани я 
на законода-
телната ини-
циатива 

Определят се обществените 
отношения, които законодател-
ната инициатива си поставя за 
цел да регулира. Необходимо 
е да бъде направено кратко 
представяне на причините и 
промените в обществените 
отношения, които налагат не-
обходимостта от нормативна 
регулация. 

Заинтересо-
вани групи

Оценката на въздействие-
то включва кратко описание 
на заинтересованите групи 
от приемането на законода-
телната инициатива (бизнес, 
г раждански организации , 
граждани, държавни органи, 
други), степента, в която тя 
ги засяга, както и тяхното от-
ношение към законодателната 
инициатива.
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Посочва се очакваното въз-
действие на законодателната 
инициатива върху конкретни 
групи и обществени отноше-
ния, както и използваните 
методи за тяхното идентифици-
ране, като например – изследва-
ния, обществени консултации, 
сравнителни анализи и други.

Ана лиз на 
р а з хо д и  и 
ползи

Описват се икономическите, 
социалните и другите публични 
разходи, необходими за реали-
зирането на законодателната 
инициатива. Описва се кои 
разходи се очаква да бъдат зна-
чителни и кои второстепенни. 
Описват се икономическите, 
социалните и други ползи в 
резултат от приемането на 
законодателната инициатива. 
Описва се как очакваните 
ползи отговарят на формули-
раните цели.

Админи-
стративна 
тежест и 
структурни 
промени

1. Включват се предвижданите 
и необходими административ-
ни промени, като закриване, 
сливане или създаване на нови 
административни структури;

2. Представя се информация 
за административната тежест, 
която предполага съответната 
законодателна инициатива. 
Посочва се дали се въвеждат, 
или се изменят регулаторни 
режими и такси. Определя се 
дали те облекчават, или не 
регулаторната среда.

Въздействие 
върху норма-
тивната база

Включва се информация за 
необходимостта от непосред-
ствени или последващи проме-
ни в други нормативни актове 
в резултат от приемането на 
законодателната инициатива. 

Забележка. Предварителната оценка на въз-
действието на законопроектите не е задължително 
да се изготвя в табличен вид.

Приложение 
към правилника

Финансови правила по бюджета на Народ-
ното събрание

Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на 
Народното събрание е част от държавния 
бюджет на Република България.

(2) Бюджетът на Икономическия и соци-
ален съвет е част от бюджета на Народното 
събрание.

(3) Бюджетът на Народното събрание 
включва всички приходи от дейността на 
неговите второстепенни разпоредители с 
бюджет, административните и стопанските 
разходи, издръжката на парламентарните 
групи, разходите на комисиите, на народните 
представители, за международната дейност и 
интерпарламентарните организации.

(4) От бюджета на Народното събрание 
могат да се финансират и конкретни про-
екти и програми, свързани с формиране на 
демократична гражданска култура, лидерски 
умения и демократични практики в процеса 
на вземане на решения, както и курсове за 
квалификация на народни представители и 
лидери от всички парламентарно предста-
вени партии и коалиции с оглед членството 
на Република България в Европейския съюз.

(5) Второстепенните разпоредители с бю-
джет по бюджета на Народното събрание са 
ръководителите на Икономическия и социален 
съвет, на редакцията на „Държавен вестник“, 
на Националния център за парламентарни 
изследвания, на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна 
Европа към Народното събрание на Републи-
ка България, на Лечебно-възстановителната 
база на Народното събрание – Велинград, и 
на Хранителния комплекс.

(6) В бюджета на Народното събрание 
ежегодно се предвиждат средства за Програма 
„Студентска програма за законодателни про-
учвания в Народното събрание“. Проучвани-
ята се публикуват на сайта на програмата на 
интернет страницата на Народното събрание.

(7) В бюджета на Народното събрание еже-
годно се предвижда резерв за непредвидени 
и/или неотложни разходи.

Чл. 2. (1) Председателят на Народното съ-
брание или оправомощено от него длъжностно 
лице утвърждава бюджетна процедура, с която 
определя реда и сроковете за съставянето на 
проект на средносрочна бюджетна прогноза 
и проект на бюджет на Народното събрание 
въз основа на решението на Министерския 
съвет за приемане на бюджетната процедура 
по съставянето на тригодишна бюджетна 
прогноза и държавен бюджет за следващата 
година.

(2) Дирекция „Парламентарен бюджет и 
финанси“ координира и изготвя проектите 
на средносрочната бюджетна прогноза и на 
бюджет на Народното събрание и проекта 
на придружаващите ги доклади. Обобщените 
проекти на бюджетна прогноза и на бюджет 
се изготвят въз основа на проектите на пър-
востепенния и на второстепенните разпоре-
дители с бюджет. Подкомисията за контрол 
на публичните средства към Комисията по 
бюджет и финанси обсъжда изготвените про-
екти на бюджетна прогноза и на бюджет и се 
произнася със становища по тях. Проектът на 
бюджетната прогноза, проектът на бюджет, 
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проектодокладите и становищата на подко-
мисията се предоставят на председателя на 
Народното събрание.

Чл. 3. Използването на резерва за непред-
видени и/или неотложни разходи по бюджета 
на Народното събрание се извършва със запо-
вед на председателя на Народното събрание.

Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет 
и финанси“ изготвя доклад към годишния касов 
отчет за изпълнение на бюджета на Народното 
събрание въз основа на отчетите на първо-
степенния и второстепенните разпоредители 
с бюджет след извършен одит на годишния 
финансов отчет на Народното събрание от 
Сметната палата. Докладът се предоставя на 
председателя на Народното събрание, който 
го изпраща за становище на подкомисията за 
контрол на публичните средства към Коми-
сията по бюджет и финанси.

(2) Докладът към годишния касов отчет за 
изпълнението на бюджета на Народното събра-
ние заедно с одитното становище и одитния 
доклад на Сметната палата и становището на 
подкомисията по ал. 1 се предоставя на предсе-
дателя на Народното събрание. Председателят 
на Народното събрание уведомява писмено 
министъра на финансите за становището на 
постоянно действащата подкомисия по ал. 1.

(3) Отчетът за изпълнението на бюджета на 
Народното събрание се приема от Народното 
събрание заедно с годишния отчет за изпъл-
нението на държавния бюджет на Република 
България.

Чл. 5. Народните представители получават 
основно месечно възнаграждение, равно на 
три средномесечни заплати на наетите лица 
по трудово и служебно правоотношение в 
обществения сектор, съобразно данни на На-
ционалния статистически институт. Основно-
то месечно възнаграждение се преизчислява 
всяко тримесечие, като се взема предвид 
средномесечната работна заплата за последния 
месец от предходното тримесечие.

Чл. 6. (1) Председателят на Народното 
събрание получава месечно възнаграждение 
с 55 на сто по-високо от основното месечно 
възнаграждение по чл. 5, заместник-председа-
телите на Народното събрание – с 45 на сто, 
председателите на парламентарните комисии и 
председателите на парламентарните групи – с 
35 на сто, заместник-председателите на ко-
мисии – с 25 на сто, членовете на постоянна 
комисия – с 15 на сто, и секретарите на На-
родното събрание – с 10 на сто.

(2) При съпредседателство на парламен-
тарната група се полага възнаграждение за 
един председател.

(3) Народен представител, който заема 
повече от една ръководна длъжност, получава 
по-високото възнаграждение измежду тях – за 
едната длъжност, а за другите длъжности – по-
лучава възнаграждение като член.

(4) За участие в подкомисии, временни 
комисии, както и за работни групи, из-
брани от постоянните комисии, народните 
представители получават възнаграждение 
пропорционално на времето на работа, но не 
по-голямо от 5 на сто от основното месечно 
възнаграждение. При удължаване на срока 
на дейността на временните комисии и ра-
ботните групи се решава дали участващите в 
тях получават допълнително възнаграждение.

Чл. 7. (1) Към основните месечни възна-
граждения, определени в чл. 5 и 6, се начис-
ляват допълнителни месечни възнаграждения 
за трудов стаж и професионален опит – 1 на 
сто за всяка прослужена година, за научна 
степен „доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на 
науките“ – 15 на сто от основното месечно 
възнаграждение за народен представител.

(2) От начислените възнаграждения по 
чл. 5 и 6 и по ал. 1 и 2 се правят удръжки за 
сметка на осигурените лица за осигурителни 
вноски по Кодекса за социално осигуряване, 
Закона за здравното осигуряване, за данък 
съгласно Закона за данъците върху доходи-
те на физическите лица, за други удръжки, 
определени със закон, както и удръжките 
по чл. 13.

Чл. 8. Народните представители се оси-
гуряват за всички осигурителни случаи с 
процент на трета категория труд и се за-
страховат по рискова застраховка „Живот“.

Чл. 9. Всички допълнителни разходи за 
придружител и помощник на народен пред-
ставител с увреждане се поемат от бюджета 
на Народното събрание.

Чл. 10. (1) Признават се транспортни-
те разходи на народен представител при 
пътуване с държавния и общинския вът-
решноградски транспорт, железопътния, 
автомобилния и водния транспорт – първа 
класа, и спално място за цялата вътрешна 
транспортна мрежа.

(2) Признават се транспортните разходи 
на народните представители по частни ав-
тобусни линии във връзка с дейността им 
като народни представители.

(3) Признават се транспортните разходи 
на народните представители, избрани в ра-
йони, намиращи се в области, с които има 
самолетна връзка, и съседни на тях области 
и отстоящи на повече от 250 километра от 
София, до общо 40 самолетни билета го-
дишно – еднопосочни или двупосочни, а на 
останалите – до общо 12 самолетни билета 
годишно – еднопосочни или двупосочни, 
във връзка с дейността им като народни 
представители.

(4) На народните представители, които не 
притежават семейно жилище на територия-
та на Столичната община, безвъзмездно се 
осигурява жилище в София от мандатния 
жилищен фонд на Народното събрание, 
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като разходите по основен ремонт, типово 
обзавеждане, охрана чрез сигнална охрани-
телна техника или по друг начин, данъците 
и таксите по Закона за местните данъци и 
такси се поемат от бюджета на Народното 
събрание.

(5) Народните представители имат право 
на квартирни и дневни за сметка на Народ-
ното събрание при посещение в изборните 
райони. Размерът на квартирните и лимитът 
на пътните, когато се пътува със собствен 
автомобил, се определят от председателя 
на Народното събрание. Този въпрос се 
регламентира от вътрешен акт, издаден от 
председателя на Народното събрание.

(6) Народният представител има право 
на работно помещение в София, осигурено 
от Народното събрание с необходимите тех-
нически и комуникационни средства, както 
и на служебна уебстраница в интернет, под-
държана на сървъра на Народното събрание.

Чл. 11. Народното събрание поема допъл-
нителни разходи на народните представители, 
организирани в парламентарни групи, и на 
народните представители, нечленуващи в 
парламентарна група, в размер на две трети 
от основното месечно възнаграждение на 
народните представители по чл. 5. Сумите 
се превеждат на народните представители 
по банков път въз основа на решение на 
парламентарните групи. В решението се 
определят разпределението на средствата, 
тяхното отчитане и контрол. Тези средства 
се използват за заплащане на сътрудници, 
консултации, експертизи, помещения и други 
дейности, свързани с работата на народните 
представители в Народното събрание и из-
борните им райони. Народните представи-
тели, организирани в парламентарни групи, 
и народните представители, нечленуващи в 
парламентарна група, обявяват на страницата 
си в интернет информация за изразходваните 
средства, като посочват и получателите на 
средствата (собствено и фамилно име или 
наименование). Допълнителните разходи се 
облагат по реда на Закона за корпоративното 
подоходно облагане.

Чл. 12. Бюджетът на Народното събрание 
включва средства за представителни разходи 
на председателя и заместник-председателите 
на Народното събрание, на председателите на 
парламентарните групи, на председателите 
на постоянните комисии, както и средства 
за посрещане на гости, поканени от Народ-
ното събрание.

Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от 
пленарно заседание на народния представи-
тел се прави удръжка, равна на дневното му 
възнаграждение.

(2) При неоправдано отсъствие от заседа-
ние на парламентарна комисия, подкомисия 
и работна група на народния представител 
се прави удръжка, равна на съответната 
добавка за участие в заседанието.

(3) При неоправдано отсъствие от три 
поредни или общо 5 пленарни заседания за 
съответния месец на народния представител 
се прави удръжка, равна на две трети от 
месечното му възнаграждение, и Народното 
събрание не поема повече от една трета от 
допълнителните му разходи по чл. 11.

(4) Когато поради липса на кворум за-
седанието на Народното събрание не бъде 
открито или бъде прекратено, на народните 
представители, отсъствали по неуважителни 
причини от заседанието, се прави удръжка, 
равна на две трети от дневното възнаграж-
дение.

(5) Данните се вземат от разпечатките 
за регистрация и гласуване, справки от 
председателите на парламентарни комисии, 
подкомисии и работни групи и от стенограф-
ските протоколи.

Чл. 14. Сумите, набирани по чл. 13, се 
отнасят в икономия на бюджета на Народ-
ното събрание.

Чл. 15. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се 
начисляват от изборния ден, а за встъпилите 
допълнително народни представители – от 
деня, в който народният представител е 
обявен за избран от Централната избира-
телна комисия. По чл. 6 възнагражденията 
се начисляват от датата на избирането на 
народните представители на съответните 
длъжности и за членове на комисии.

(2) Министри, избрани за народни пред-
ставители в следващо Народно събрание, 
декларират от кой държавен орган желаят да 
получават полагащото им се възнаграждение 
за периода до избор на нов Министерски 
съвет.

Чл. 16. (1) Парламентарен служител, който 
е придобил право на пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст, при освобождаване от 
длъжност има право на еднократно парично 
обезщетение в размер на толкова основни 
заплати, колкото прослужени години има 
в Народното събрание, но не повече от 10.

(2) На парламентарните служители се 
изплаща всяка година сума за облекло в 
размер до две средномесечни заплати на 
заетите в бюджетната сфера.

Чл. 17. Националният център за парла-
ментарни изследвания публикува на сайта 
на центъра на интернет страницата на 
Народното събрание плана си за работа, 
извършените изследвания или проучвания 
по заявка на Народното събрание, парла-
ментарна група или комисия и извършените 
последващи оценки на въздействието на за-
коните, възложени от комисиите по чл. 25, 
ал. 3, финансирани от бюджета на Народното 
събрание, направените публикации и архив 
по години и теми.
4817
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Валери Иванов Йотов от 

длъжността извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Република Перу.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

4753

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Божидара Николова Сър-

чаджиева – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България във Федеративна 
република Бразилия, и за извънреден и пъл-
номощен посланик на Република България в 
Република Перу със седалище в гр. Бразилия, 
Федеративна република Бразилия.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател:  
Стефан Янев

Подпечатан с държавния печат.
4754

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам акад. Иван Петков Попчев с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за не-
говите особено значими заслуги за развити ето 
на математическата наука и информатиката.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател:  
Стефан Янев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Янаки Стоилов
4751

УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам Георги Борисов Паничерски 
с орден „Мадарски конник“ първа степен за 
неговите особено големи заслуги и личен при-
нос за развитието на двустранните отношения 
и задълбочаването на сътрудничеството между 
Република България и Канада.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател:  
Стефан Янев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Янаки Стоилов
4752

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

РЕШЕНИЕ
за внасяне на доклад от Главния прокурор 

на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията 
на Република България и чл. 91 във връзка 
с чл. 90 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Главният прокурор на Република България 

в 14-дневен срок да внесе за разглеждане в 
Народното събрание доклад за прилагане на 
Закона за защита на лица, застрашени във 
връзка с наказателно производство за периода 
1 януари 2020 г. – 30 юни 2021 г.

Решението е прието от 46-ото Народно 
събрание на 4 август 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Ива Митева

4804
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 
ОТ 2 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за функциониране на Наци-
оналната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната 
власт и населението при бедствия и за опо-
вестяване при въздушна опасност, приета с 
Постановление № 48 на Министерския съвет 
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и 

доп., бр. 60 от 2014 г. и бр. 61 от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 5, т. 5 думите „по чл. 35 от ЗЗБ“ 
се заменят с „по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ“.

§ 2. В чл. 13, ал. 2 абревиатурата „РКВ“ 
се заменя с „РКВ/ОКВ“ и думата „областта“ 
се заменя с „областта/общината“.

§ 3. В чл. 15, ал. 1 думите „обектите по 
чл. 35 от ЗЗБ“ се заменят с „обект по чл. 35, 
ал. 1 от ЗЗБ“.

§ 4. В чл. 16, ал. 1 изречение първо се 
изменя така:

„В разпореждането по чл. 12, ал. 1 или по 
чл. 13, ал. 1 се посочват обстоятелствата, нало-
жили извършването на ранно предупреждение 
и оповестяване, както и действията, които 
трябва да предприемат оповестените лица.“

§ 5. В чл. 24, ал. 1 думите „по чл. 35 от 
ЗЗБ“ се заменят с „по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ“, а 
след думата „територия“ се поставя запетая и 
се добавя „определена по реда на чл. 36, ал. 3“.

§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. акустично покритие на застрашената 

територия с ниво на звука от 65 dB(A) до 120 
dB(A) и не по-малко от 75 dB(A) в зона със 
спящи хора;“

б) точка 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Застрашената територия по ал. 2, т. 2 

се определя според:

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

община Калояново, област Пловдив, на 3 ок-
томври 2021 г.

Издаден в София на 29 юли 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4755

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Сливница, община Кресна, област 
Благоевград, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 29 юли 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4756

УКАЗ № 191
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Ивайло Евтимов 

Сотиров на длъжността директор на Служба 
„Военна полиция“.

2. Удостоявам полковник Ивайло Евтимов 
Сотиров с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 30 юли 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4805

УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на об-

щина Стражица, област Велико Търново, на 
3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 2 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4779
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1. максималните възможни последици по 
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ, определени в аварий-
ния план на обекта по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ;

2. зоните по т. ІІ.3.2 от приложение № 4 
към чл. 13 от Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях, приета 
с Постановление № 2 на Министерския съвет 
от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), определени 
в доклада за безопасност по чл. 112, ал. 3, 
т. 1 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), в случаите, когато обектът по чл. 35, 
ал. 1 от ЗЗБ е класифициран по реда на ЗООС 
като предприятие и/или съоръжение с висок 
рисков потенциал.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из-

меня така:
„(5) За обезпечаване изпълнението на 

изискванията на чл. 35, ал. 6 от ЗЗБ ЛСО 
се присъединява към СРПО на населението, 
като се извършва настройка на оборудването 
на ЛСО и ЛКВ се свързва с РКВ. Дирекция 
„Комуникационни и информационни систе-
ми“ – МВР (ДКИС – МВР), предоставя на 
електронен носител единните за страната 
акустични сигнали съгласно приложения № 1, 
2, 3, 4 и 5 за нуждите на присъединеното ЛСО, 
за което се съставя протокол.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из-
меня така:

„(6) Министърът на вътрешните работи 
дава указания за изграждането и функциони-
рането на ЛСО в обектите по чл. 35, ал. 1 от 
ЗЗБ. Министърът на вътрешните работи или 
оправомощено от него лице издава становища 
за съответствието на проектите за изграждане 
на ЛСО с изискванията на ал. 2 и 4.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се из-
меня така:

„(7) За издаване на становище по ал. 6 
задълженото лице по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ 
внася искане до министъра на вътрешните 
работи или до оправомощеното лице по ал. 6, 
към което прилага:

1. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ:
а) утвърден авариен план;
б) проектна документация за ЛСО на хар-

тиен и електронен носител;
2. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ, класи-

фициран по реда на ЗООС като предприятие 
и/или съоръжение с висок рисков потенциал:

а) доклад за безопасност по чл. 112, ал. 3, 
т. 1 от ЗООС;

б) проектна документация за ЛСО на хар-
тиен и електронен носител.“

7. Създават се ал. 8 – 11:
„(8) В случаите, когато застрашената тери-

тория, определена по реда на ал. 3, е частично 
или изцяло акустично покрита от електронни 
сирени на СРПО на населението с определе-
ното в ал. 2, т. 2 ниво на звука, за изпълнение 
на изискванията към ЛСО, определени в тази 

наредба, се прилага съвместно използване на 
сирените от СРПО на населението и от ЛСО. 
При съвместното използване НКВ/АКВ/РКВ/
ОКВ е с приоритет пред ЛКВ.

(9) Съвместното използване по ал. 8 из-
исква:

1. хардуерна и софтуерна съвместимост на 
ЛСО със СРПО на населението;

2. акустично планиране без необходимост 
от преместване и/или промяна на техниче-
ските характеристики на сирените от СРПО 
на населението;

3. изграждане на ЛКВ и контролна апа-
ратура на територията на предприятието/
съоръжението;

4. сирените за споделено ползване да бъ-
дат програмирани в контролната апаратура 
на ЛКВ, така че ЛКВ да има контрол само 
върху сирените, включени в обхвата на ЛСО, 
съгласно одобрения проект за изграждането 
на същата.

(10) Когато определените по реда на ал. 3 
застрашени територии на два или повече 
обекта се припокриват частично или изцяло, 
лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ – собствени-
ци или ползватели на тези обекти, могат да 
изграждат и/или да ползват съвместно ЛСО 
при спазване изискванията на ал. 2.

(11) Лицата по ал. 10 сключват писмено 
споразумение помежду си относно изгражда-
нето, ползването и техническата поддръжка 
на ЛСО по ал. 10.“

§ 7. В чл. 37, ал. 5, в основния текст, изре-
чение първо думите „по реда на чл. 35 от ЗЗБ“ 
се заличават, а след абревиатурата „ЛСО“ се 
добавя „по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ“.

§ 8. Създава се чл. 38:
„Чл. 38. Министърът на вътрешните работи 

утвърждава методически указания за опреде-
ляне на дейностите, функциите и задълженията 
на длъжностните лица по експлоатацията, 
администрирането, техническата поддръжка 
и профилактиката на Националната система 
за ранно предуп реждение и оповестяване по 
предложение на директора на ДКИС – МВР 
и директора на ГДПБЗН – МВР.“

§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се създава т. 9:

„9. „Зона със спящи хора“ е територия, 
в която са разположени един или повече 
обекта, обитателите на които не са будни 
през целия си престой в обекта – жилищни 
сгради, сгради за обществено обслужване в 
областта на образованието, здравеопаз-
ването и социалните грижи, общежития, 
хотели, мотели, планински хижи, почивни 
домове, ваканционни бунгала, къмпинги 
и казарми.“

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4739
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи 
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 и 
30 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г., бр. 39 
от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр. 52, 62 и 85 от 

2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 1, т. 1 след думите „ди-
рекция „Морска администрация – Бургас“ 
се добавя „или призната организация, ако 
дейността по издаване на корабни документи 
е включена в обхвата на оправомощаване на 
организацията“.

§ 2. В чл. 22, ал. 4 думите „или от органи-
зация по чл. 73, ал. 2 КТК“ се заличават и се 
създава изречение второ: „Когато измервани-
ята на кораба и изчисленията на тонажа са 
извършени от призната организация по чл. 73, 
ал. 2 от КТК, документите по ал. 1, 2 и 3 се 
издават от тази организация.“

§ 3. В чл. 24, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „или от организация по 
чл. 73, ал. 2 КТК“ се заличават и се добавя 
изречение второ: „Когато прегледът се из-
вършва от призната организация по чл. 73, 
ал. 2 от КТК, документът по ал. 1 се издава 
от тази организация.“

2. В ал. 4 след думите „поправена – ОВ, 
L 193 от 19 юли 2016 г.“ се поставя запетая и 
се добавя „изменена с Делегиран регламент 
(ЕС) 2020/411 на Комисията от 19 ноември 
2019 г. (ОВ, L 83 от 19 март 2020 г.)“.

§ 5. В чл. 26б, ал. 3 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 6. В чл. 27, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 7. В чл. 28, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 8. В чл. 29, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 9. В чл. 30 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „дирекция „Морска 
администрация“ се добавя „или от призната 
организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

2. В ал. 5 след думите „оправомощено от 
него лице“ се добавя „или от призната орга-
низация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 10. Създава се чл. 30б:
„Чл. 30б. (1) Свидетелство на кораб, опе-

риращ в полярни води, се издава на кораб, 
за който се прилагат изискванията на Меж-
дународния кодекс за кораби, опериращи в 
полярни води, приет с Резолюция MSC.385(94) 
на Комитета по морска безопасност на Между-
народната морска организация на 21 ноември 
2014 г. (ДВ, бр. 7 от 2021 г.).

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от 
директора на съответната дирекция „Морска 
администрация“ или от призната организация 
по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език 
съгласно формата, предвидена в Допълне-
ние I на Международния кодекс за кораби, 
опериращи в полярни води.

(3) Свидетелството по ал. 1 е със срок на 
валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Свидетелството по ал. 1 се заверява от 
директора на съответната дирекция „Морска 
администрация“ или оправомощено от него 
длъжностно лице или от призната организация 
по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за съот-
ветствие с изискванията на Международния 
кодекс за кораби, опериращи в полярни води.“

§ 11. В чл. 32, ал. 3 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 12. В чл. 33, ал. 5 думите „упълномощена 
от ИА „МА“ призната организация по смисъла 
на Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 
относно общи правила и стандарти за орга-
низациите за проверка и преглед на кораби 
(OB, L 131 от 28 май 2009 г.), поправка – OB, 
L 74 от 22 март 2010 г., изменен с Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията от 
17 декември 2014 г. (OB, L 365 от 19 декември 
2014 г.)“ се заменят с „призната организация 
по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 13. В чл. 34, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 14. В чл. 35, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 15. В чл. 36, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 16. В чл. 36а, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 17. В чл. 36б, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.



БРОЙ 65  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  35   

§ 18. В чл. 36в, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 19. В чл. 42, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 20. В чл. 43, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 КТК“.

§ 21. В чл. 44, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 22. В чл. 45, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 23. В чл. 46, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 24. В чл. 47, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 25. В чл. 49 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2 след думите „дирекция „Морска 
администрация“ се добавя „или от призната 
организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

2. В ал. 5 след думите „оправомощено от 
него лице“ се добавя „или от призната орга-
низация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 26. В чл. 52, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 27. В чл. 53, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 28. В чл. 54, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 29. В чл. 58а ал. 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 1 се издава от ди-

ректора на съответната дирекция „Морска 
администрация“ след извършване на одит 
от Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция“ за установяване на съответствието с 
изискванията на конвенцията по ал. 1. Когато 
одитът е извършен от призната организация 
по чл. 73, ал. 1 от КТК, документът по ал. 1 
се издава от тази организация.“

§ 30. В чл. 58г, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 31. В чл. 59б се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2 след думите „дирекция „Морска 
администрация“ се добавя „или от призната 
организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

2. В ал. 3 след думите „дирекция „Морска 
администрация“ се добавя „или призната ор-
ганизация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 32. В чл. 59в, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 33. В чл. 59г, ал. 2 след думите „дирекция 
„Морска администрация“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 34. В чл. 75, ал. 3 след думите „опра-
вомощено от него лице“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 35. В чл. 76, ал. 4 след думите „опра-
вомощено от него лице“ се добавя „или от 
призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

§ 36. В чл. 77а се създават ал. 4 – 6:
„(4) Документ за съответствие на плана 

по ал. 1 се издава от директора на съответ-
ната дирекция „Морска администрация“ или 
от призната организация по чл. 73, ал. 2 от 
КТК на английски език след извършване на 
преглед за установяване на съответствието с 
изискванията на Правило 22.2 на Анекс VI 
на MARPOL 73/78.

(5) Документ за съответствие – отчитане 
на разхода на течни горива се издава от ди-
ректора на съответната дирекция „Морска 
администрация“ или от призната организация 
по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език за 
потвърждение, че по отношение на кораба 
са спазени изискванията на Правило 22а на 
Анекс VI на MARPOL 73/78.

(6) Документите за съответствие по ал. 4 – 5 
се издават във формите, предвидени в при-
ложение X на Анекс VI на MARPOL 73/78 и 
циркуляр MEPC.1/Circ.876 от 16 април 2018 г. 
на Международната морска организация.“

§ 37. Създава се чл. 85б:
„Чл. 85б. Морските кораби, опериращи в 

полярни води, се снабдяват освен с докумен-
тите, изисквани съгласно типа и района на 
плаване, и със свидетелство на кораб, опери-
ращ в полярни води по чл. 30б.“

§ 38. Създава се чл. 85в:
„Чл. 85в. Морските кораби с тонаж 5000 БТ 

и по-голям се снабдяват освен с документите, 
изисквани съгласно типа и района на плаване, 
и с документи за съответствие по чл. 77а, 
ал. 4 – 5.“

§ 39. В § 3 от допълнителните разпоредби 
се създава т. 17:

„17. „призната организация“ е организация, 
която е призната в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи 
правила и стандарти за организациите за 
проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131/11 
от 28 май 2009 г.).“

Допълнителна разпоредба
§ 40. Навсякъде в наредбата думите „ор-

ганизация по чл. 73, ал. 2 КТК“ се заменят с 
„призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК“.

Министър: 
Георги Тодоров
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за 
магистрати и за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт 
(обн., ДВ, бр. 17 от 2017 г.; изм. с Решение 
№ 915 от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 10 

от 2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 2 след думите „прокурори в 
районните“ съюзът „и“ се заменя със запетая 
и след думите „окръжните прокуратури“ се 
добавя „и специализираната прокуратура“.

§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „до 10 на сто от“ 
се заличават.

§ 3. В чл. 5 се създава нова ал. 2:
„(2) Броят на свободните длъжности по 

ал. 1 се определя поотделно според нуждите 
на всеки орган на съдебната власт за всяко от 
нивата в съда, прокуратурата и следствените 
органи. Нуждите се определят с мотивирано 
решение на съответната колегия на Висшия 
съдебен съвет въз основа на оценка на кадро-
вата обезпеченост на всеки орган на съдебната 
власт, преценка на натовареността и станови-
щата на административните ръководители.“

§ 4. В чл. 5 досегашната ал. 2 става ал. 3 
и в нея се правят следните изменения и до-
пълнения:

1. Думите „не по-малко от 80 на сто от“ 
се заличават.

2. След думите „заемането им чрез пови-
шаване“ се добавя „и/или преместване“.

§ 5. В чл. 5 досегашната ал. 3 се заличава.
§ 6. В чл. 5 се създават нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Когато липсват кандидати за премест-

ване, свободните места се заемат чрез конкурс 
за повишаване.

(5) Когато липсват кандидати за повишава-
не, свободните длъжности се заемат по реда 
на чл. 178 от Закона за съдебната власт.“

§ 7. В чл. 5 досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 8. В чл. 6, ал. 2, т. 3 думата „срока“ се 

заменя със запетая и след думата „мястото“ 
се добавя „и начина“.

§ 9. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 6:
„6. информацията относно етапа на кон-

курсните процедури се публикува на интернет 
страницата на Висшия съдебен съвет съгласно 
правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 
и на Закона за защита на личните данни.“

§ 10. В чл. 7, ал. 1 думата „Пленумът“ се 
заменя със „Съответната колегия“.

§ 11. В чл. 7, ал. 1, т. 4 думата „конспек-
тите“ се заменя с „конспект“.

§ 12. В чл. 11, ал. 2, т. 5 думите „и меди-
цинско удостоверение, чe лицето не се води 
на учет“ се заличават.

§ 13. В чл. 11, ал. 2, т. 6 след думите 
„чл. 164“ се добавя „от Закона за съдебната 
власт“.

§ 14. В чл. 11, ал. 2 т. 7 се отменя.
§ 15. В чл. 11 ал. 4 се изменя така:

„(4) Заявлението и приложените към него 
документи се подават, както следва:

1. лично от кандидата или от писмено 
упълномощен негов представител в админи-
страцията на Висшия съдебен съвет;

2. по електронен път с квалифициран елек-
тронен подпис на официален имейл адрес, 
съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2;

3. чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, 
ал. 2.

Заявления, подадени след срока, не се 
разглеждат.“

§ 16. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Конкурсът се провежда от конкурсна 

комисия, която се състои от председател, 
четирима редовни и двама резервни членове, 
а в случаите на обявен конкурс за младши 
съдии и за първоначално назначаване на 
длъжност „съдия“ в районен съд резервните 
членове са трима.“

§ 17. В чл. 13 се създава нова ал. 4:
„(4) Съответната колегия на Висшия съдебен 

съвет одобрява за всеки конкурс поименните 
списъци на магистратите, предложени по реда 
на чл. 183, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 от Зако-
на за съдебната власт, както и поименните 
списъци на хабилитираните учени по правни 
науки, предоставени от юридическите факул-
тети на висшите учебни заведения.“

§ 18. В чл. 13 досегашната ал. 4 става ал. 5 
и тя се изменя така:

„(5) Редовните членове на конкурсната 
комисия включват един хабилитиран учен по 
правни науки по съответната материя, който 
се избира чрез публично изтеглен жребий от 
списъка по ал. 4, както и четирима членове 
със статут на действащ съдия, прокурор или 
следовател, определени, както следва:

1. при провеждане на конкурс за младши 
съдия и първоначално назначаване на съдия 
в районен съд – предложени по конкурсна 
материя от общите събрания на съдиите от 
окръжните съдилища за всеки апелативен 
район; съдиите от окръжните съдилища в 
един апелативен район провеждат едно общо 
събрание; състав на конкурсната комисия:

двама редовни членове – съдии в окръжен 
съд – гражданска материя;

двама редовни членове – съдии в окръжен 
съд – наказателна материя;

един редовен член – хабилитиран учен, 
определен чрез жребий от общ списък по 
реда на ал. 4, по гражданскоправни и нака-
зателноправни науки;

един резервен член – съдия в окръжен 
съд – гражданска материя;

един резервен член – съдия в окръжен 
съд – наказателна материя;

един резервен член – хабилитиран учен, 
определен чрез жребий от общ списък по 
реда на ал. 4, по гражданскоправни и нака-
зателноправни науки;
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2. при провеждане на конкурс за първо-
начално назначаване на съдия в окръжен 
съд – предложени по конкурсна материя 
от общите събрания на всички апелативни 
съдилища; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове – съдии в апе-
лативен съд – гражданска/търговска/наказа-
телна материя;

един редовен член – хабилитиран учен – 
гражданска/търговска/наказателна материя ;

един резервен член – съдия в апелативен 
съд – гражданска/търговска/наказателна ма-
терия;

един ре з ервен ч лен – х абили тиран 
учен – гражданска/търговска/наказателна 
материя;

3. при провеждане на конкурс за първона-
чално назначаване на съдия в специализира-
ния наказателен съд – предложени от общото 
събрание на апелативния специализиран нака-
зателен съд; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове – съдии в апе-
лативния специализиран наказателен съд;

един редовен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

един резервен член – съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд;

един резервен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

4. при провеждане на конкурс за първона-
чално назначаване на съдия в административен 
съд – от пленума на съдиите във Върховния 
административен съд, определени измежду 
тях чрез жребий за всеки конкурс; състав на 
конкурсната комисия:

четирима редовни членове – съдии във 
Върховния административен съд;

един редовен член – хабилитиран учен по 
публичноправни науки;

един резервен член – съдия във Върховния 
административен съд;

един резервен член – хабилитиран учен по 
публичноправни науки;

5. при провеждане на конкурс за младши 
прокурор и първоначално назначаване на 
прокурор в районна прокуратура – от събра-
нията на прокурорите във всички окръжни 
прокуратури за всеки апелативен район; състав 
на конкурсната комисия:

четирима редовни членове – прокурори в 
окръжна прокуратура;

един редовен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

един резервен член – прокурор в окръжна 
прокуратура;

един резервен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

6. при провеждане на конкурс за първо-
начално назначаване на прокурор в окръжна 
прокуратура – от събранията на прокурорите 
на всички апелативни прокуратури; състав на 
конкурсната комисия:

четирима редовни членове – прокурори в 
апелативна прокуратура;

един редовен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

един резервен член – прокурор в апела-
тивна прокуратура;

един резервен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

7. при провеждане на конкурс за първо-
начално назначаване на прокурор в специ-
ализираната прокуратура – от събранието на 
прокурорите в апелативна специализирана 
прокуратура; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове – прокурори 
в апелативна специализирана прокуратура;

един редовен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

един резервен член – прокурор в апела-
тивна специализирана прокуратура;

един резервен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки;

8. при провеждане на конкурс за младши 
следовател и първоначално назначаване на 
следовател – от събранието на следователите 
в Националната следствена служба; състав на 
конкурсната комисия:

четирима редовни членове – следователи 
в Националната следствена служба;

четирима редовни членове – хабилитирани 
учени по наказателноправни науки;

един резервен член – следовател в Наци-
оналната следствена служба;

един резервен член – хабилитиран учен по 
наказателноправни науки.

§ 19. В чл. 13 досегашната ал. 5 става 
ал. 6, след думите „органите по ал. 4, т. 1, 2, 
3, 5“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след 
циф рата „6,“ се добавя „7 и 8“.

§ 20. В чл. 13 досегашната ал. 6 става ал. 7 
и се заменя така:

„(7) Органите по ал. 4, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 
предлагат на съответната колегия на Висшия 
съдебен съвет всички магистрати от щатния 
си състав, които отговарят на изискванията на 
ал. 5, за членове – участници в конкурсните 
комисии, на всеки три години. Участниците 
могат да бъдат предлагани повече от веднъж.“

§ 21. В чл. 13 досегашната ал. 7 става ал. 8 
и тя се отменя. Досегашните ал. 8, 9, 10, 11 
и 12 стават съответно ал. 9, 10, 11, 12 и 13.

§ 22. В чл. 13, ал. 12 след думите „конкурсна 
комисия“ се добавя „както и постъпил отвод 
от същия се прилагат“.

§ 23. В чл. 13, ал. 13 изречение второ 
се изменя така: „Членовете на конкурсната 
комисия се командироват за целите на кон-
курса, като за този период се освобождават 
от участие в съдебни заседания и от разпре-
деление на дела.“

§ 24. В чл. 14 след думите „конкурсната ко-
мисия“ се добавя „както и при отвод, същият“.

§ 25. В чл. 19, ал. 1 думите „по които няма 
противоречиви решения и има произнасяне 
на касационната инстанция“ се заменят с 
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„по въпроси, по които има произнасяне на 
касационната инстанция и няма противоре-
чиви решения“.

§ 26. В чл. 19, ал. 3 след думите „админи-
стративните съдилища“ се добавя „както и в 
специализирания наказателен съд,“.

§ 27. В чл. 19, ал. 8 след думите „админи-
стративните съдилища“ се добавя „както и в 
специализирания наказателен съд,“, думата 
„изтегления“ се заменя с „изтеглените“ и след 
думата „казус“ се добавя „и тест“.

§ 28. В чл. 19, ал. 9 след думите „първона-
чално назначаване в“ се добавя „районните 
и“, след думите „окръжните прокуратури“ 
се добавя „и специализираната прокуратура, 
както“ и след думите „административните 
съдилища“ се добавя „и специализирания 
наказателен съд“.

§ 29. В чл. 20, ал. 3 думите „писмената 
работа“ се заменят с „писмените работи“.

§ 30. В чл. 21, ал. 3 думата „изпитната“ се 
заменя с „конкурсната“.

§ 31. В чл. 22, ал. 1 думите „теста, опре-
делена като средноаритметична от оценките 
на казуса и теста.“ се заменят с „не по-ниска 
от много добър „4,50“ на теста.“

§ 32. В чл. 22, ал. 2 думите „входящи но-
мера“ се заменя с „азбучен ред“.

§ 33. В чл. 22, ал. 5 след думите „админи-
стративните съдилища“ се добавя „както и в 
специализирания наказателен съд“.

§ 33а. В чл. 22, ал. 6 след думите „първо-
начално назначаване в“ се добавя „районните 
и“, а след думите „окръжните прокуратури“ 
се добавя „както и в специализираната про-
куратура“.

§ 34. В чл. 24, ал. 1, изречение първо думите 
„Писмените работи“ се заменят с „Казусът и 
тестът“, а в изречение второ думите „писмена-
та работа“ се заменят с „писмените работи“.

§ 35. В чл. 24, ал. 2 думите „Писмените 
работи“ се заменят с „Казусът и тестът“.

§ 36. В чл. 24, ал. 3 думите „писмената ра-
бота“ се заменят с „казусът и тестът“, думата 
„поставената“ се заменя с „поставените“ и 
думата „оценка“ се заменя с „оценки“.

§ 37. В чл. 24 ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато разликата в оценките на казуса 

е повече от единица, същият се проверява и 
от трети проверяващ – член на комисията, 
посочен от нейния председател. Крайната 
оценка на казуса е средноаритметична между 
трите оценки.“

§ 38. В чл. 24 се създава ал. 7:
„(7) Когато разликата в оценките на теста 

е повече от единица, същият се проверява и 
от трети проверяващ – член на комисията, 
посочен от нейния председател. Крайната 
оценка на теста е средноаритметична между 
трите оценки.“

§ 39. В чл. 26, ал. 3 се добавя изречение 
второ: „При равен резултат конкурсната коми-
сия класира кандидата с по-висок общ успех 

от следването му за придобиване на висше 
юридическо образование по специалността 
„Право“.“

§ 40. В чл. 26, ал. 5 думата „едновременно“ 
се заличава.

§ 41. В чл. 27, ал. 1 след думите „класи-
рането кандидатите,“ се добавя „класирани 
на обявените свободни длъжности, както и 
същият брой от резервите“.

§ 42. В чл. 27, ал. 2 думите „чл. 24“ се 
заменят с „чл. 26“.

§ 43. В чл. 28, ал. 4 думата „писмено“ се 
заличава и след думата „представител“ се 
добавя „с нотариална заверка на подписа“.

§ 44. В чл. 28, ал. 5 се добавя изречение 
трето: „Процедурата за избор на длъжностите 
от кандидатите за младши съдии, младши 
прокурори и младши следователи се провежда 
успоредно.“

§ 45. В чл. 28 ал. 6 се заличава.
§ 46. В чл. 28 досегашната ал. 7 става ал. 6.
§ 47. В чл. 28 досегашната ал. 8 става ал. 7.
§ 48. В чл. 28 досегашната ал. 9 става ал. 8.
§ 49. В чл. 28 досегашната ал. 10 става ал. 9.
§ 50. В чл. 28 досегашната ал. 11 става 

ал. 10.
§ 51. В чл. 28 досегашната ал. 12 става 

ал. 11.
§ 52. В чл. 28 досегашната ал. 13 става 

ал. 12.
§ 53. В чл. 29, ал. 2 цифрата „7“ се заличава.
§ 54. В чл. 32 след думите „заеманата 

длъжност“ се добавя „или на равна по степен 
длъжност“.

§ 55. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението и приложените към него 

документи се подават, както следва:
1. лично от кандидата или от писмено 

упълномощен негов представител в админи-
страцията на Висшия съдебен съвет;

2. по електронен път с квалифициран елек-
тронен подпис на официален имейл адрес, 
съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2;

3. чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, 
ал. 2.

Заявления, подадени след срока, не се 
разглеждат.“

§ 56. В чл. 33, ал. 3, т. 1 думите „по обра-
зец“ се поставят в скоби.

§ 57. В чл. 33, ал. 3, т. 2 след думите „дела 
и преписки“ се добавя „(по образец)“ и след 
думите „дейността му“ се поставя запетая и 
се добавя „като същите следва да се разбират 
като период от 3 (три) години, предхождащ 
датата на обявяване на конкурса, през който 
период магистратът реално е работил като 
съдия, прокурор или следовател в органите 
на съдебната власт“.

§ 58. В чл. 33, ал. 3, т. 3 след думите 
„дейността му“ се поставя запетая и се до-
бавя „като същите следва да се разбират 
като период от 3 (три) години, предхождащ 
датата на обявяване на конкурса, през който 
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период магистратът реално е работил като 
съдия, прокурор или следовател в органите 
на съдебната власт“.

§ 59. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:
„(4) Комисията по атестирането и кон-

курсите към съответната колегия на Висшия 
съдебен съвет се произнася с решение относно 
необходимостта от извънредно атестиране на 
допуснатите до участие в съответния конкурс 
кандидати към датата на решението за обя-
вяване на конкурса в „Държавен вестник“.“

§ 60. В чл. 35, ал. 1 след думата „кандидати“ 
се поставя запетая и се добавя „по отношение 
на наличието на изискуемите предпоставки 
за допустимост към датата на обнародване 
на решението за обявяване на конкурса в 
„Държавен вестник“.“

§ 61. В чл. 35 се създава ал. 7:
„(7) С решение на съответната колегия на 

Висшия съдебен съвет конкурсната процеду-
ра се прекратява по отношение на кандидат, 
който е подал отказ от участие в конкурса 
или е освободен от длъжност, съгласно Закона 
за съдебната власт.“

§ 62. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съответната колегия на Висшия съ-

дебен съвет след 14-дневния срок по чл. 33, 
ал. 1 определя по една конкурсна комисия за 
провеждане на конкурси за всяко от нивата 
в съда, прокуратурата и следствените орга-
ни, като същата се състои от председател, 
четирима редовни и двама резервни членове. 
При провеждане на конкурс за преместване в 
районен съд конкурсната комисия се състои 
от председател, четирима редовни и трима 
резервни членове.“

§ 63. В чл. 36 се създава нова ал. 3:
„(3) Съответната колегия на Висшия съдебен 

съвет одобрява за всеки конкурс поименните 
списъци на магистратите, предложени по реда 
на чл. 189, ал. 5, т. 1, 2, 6, 7 и 10 от Закона за 
съдебната власт, както и поименните списъци 
на хабилитираните учени по правни науки, 
предоставени от юридическите факултети на 
висшите учебни заведения.“

§ 64. В чл. 36 досегашната ал. 3 става 
ал. 4 и в нея думите „един представител на 
Комисията по атестирането и конкурсите 
към съответната колегия на Висшия съдебен 
съвет със статут на действащ съдия, прокурор 
или следовател и“ се заличават, след думата 
„жребий“ се добавя „от списъка по ал. 3“, а 
думата „трима“ се заменя с „четирима“.

§ 65. В чл. 36 досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 66. В чл. 36 досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 67. В чл. 36 досегашната ал. 6 става ал. 7 

и в нея думите „1 представител на Комисията 
по атестирането и конкурсите със статут на 
действащ магистрат“ се заличават.

§ 68. В чл. 36 досегашната ал. 7 става ал. 8 
и се изменя така:

„(8) За участие в конкурсна комисия се 
получава възнаграждение, което се определя 
и изплаща от Пленума на Висшия съдебен 

съвет. Членовете на конкурсната комисия се 
командироват в случаите на конституиране 
на състава им, за подготовка и провеждане 
на писмен изпит, ако следва провеждането 
на такъв, както и за запознаване с дела или 
преписки, когато това е необходимо.“

§ 69. В чл. 36 досегашната ал. 8 става ал. 9 
и в нея след думите „член на конкурсна ко-
мисия“ се поставя запетая и се добавя „както 
и постъпил отвод от същия“.

§ 70. В чл. 36 досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 71. В чл. 37, ал. 1 след думата „членовете“ 

се добавя „си със статут на действащ съдия, 
прокурор или следовател,“.

§ 72. В чл. 39, ал. 4, т. 2 след думата „два“ 
се добавя „въпроса“ и думата „въпроси“ се 
заличава.

§ 73. В чл. 39, ал. 4 се създават нова т. 21 
и т. 22:

„21. до участие в класиране се допускат 
кандидати, получили оценка не по-ниска от 
много добър „4,50“ на писмения изпит;

22. с решение на съответната колегия на 
Висшия съдебен съвет се прекратява конкурс-
ната процедура по отношение на кандидат, 
който не се е явил на писмен изпит.“

§ 74. В чл. 43, ал. 6 думите „отговаря на 
изискванията на чл. 191 от ЗСВ, както и дали“ 
се заличават.

§ 75. В чл. 47, ал. 4 след думите „Висшия 
съдебен съвет“ се поставя запетая и се добавя 
„по електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официален имейл адрес, съдържащ 
се в обявлението по чл. 45, или чрез лицензи-
ран пощенски оператор на официалния адрес 
на Висшия съдебен съвет“.

§ 76. В чл. 47, ал. 5 т. 8 се отменя.
§ 77. В чл. 54 се създава нова т. 2:
„2. доклади от проверки на горестоящите 

органи на съдебната власт;“.
§ 78. В чл. 54 досегашната т. 2 става т. 3.
§ 79. В чл. 54 досегашната т. 3 става т. 4.
§ 80. В чл. 54 досегашната т. 4 става т. 5 

и се отменя.
§ 81. Неприключените конкурси и проце-

дури за избор на административни ръково-
дители до влизане в сила на тази Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за 
избор на административни ръководители в 
органите на съдебната власт се довършват 
по досегашните условия и ред.

§ 82. Създават се нови образци, както 
следва: образец 1 към чл. 11, ал. 1, образец 
2 към чл. 11, ал. 1, образец 7а към чл. 20, 
ал. 4, образец 8 към чл. 24, ал. 3, образец 
9 към чл. 24, ал. 4, образец 10 към чл. 21, 
ал. 2, образец 15 към 26, ал. 1, образец 19 към 
чл. 33, ал. 1, образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1, 
образец 21а към чл. 33, ал. 3, т. 2, образец 21б 
към чл. 33, ал. 3, т. 2, образец 21в към чл. 33, 
ал. 3, т. 2, образец 24а към чл. 39, ал. 4, т. 12, 
образец 34 към чл. 58, ал. 2:
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„Образец 1 
към чл. 11, ал. 1

Вх. № …………………….
Дата: ……………………..

ДО
СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………….............................................…………….., ЕГН ………..........……………,

(име, презиме и фамилия)
адрес за кореспонденция: …………………………………..………………………………………............................................…..,
телефон за връзка/GSM ………………………………………………………………………….............................................……...

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Желая да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността „МЛАДШИ ......................“
Към заявлението прилагам:

  1. Автобиография, подписана от кандидата.
  2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността 
„Право“. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят 
диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система.

Среден успех от държавните изпити:

Среден успех от следването:

  3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
  4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че ли-
цето не страда от психическо заболяване.

  5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг 
документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността.

  6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец.
  7. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени 
качества.

  8. Мотивационно писмо.
  9. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.

…………………….. ПОДПИС:
     (дата) “

„Образец 2 
към чл. 11, ал. 1

Вх. № …………………….
Дата: ……………………..

ДО
СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………….............................................…………….., ЕГН ………..........……………,

(име, презиме и фамилия)
адрес за кореспонденция: …………………………………..………………………………………............................................…..,
телефон за връзка/GSM ………………………………………………………………………….............................................……...

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Желая да участвам в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „...........

....................................................“ в следните съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени 
съобразно предпочитанията ми:
1. ………………………… 11. ………………………… 21. …………………………
2. ………………………… 12. ………………………… 22. …………………………
3. ………………………… 13. ………………………… 23. …………………………
4. ………………………… 14. ………………………… 24. …………………………
5. ………………………… 15. ………………………… 25. …………………………
6. ………………………… 16. ………………………… 26. …………………………
7. ………………………… 17. ………………………… 27. …………………………
8. ………………………… 18. ………………………… 28. …………………………
9. ………………………… 19. …………………………
10. ………………………… 20. …………………………

(попълва се името на съда/прокуратурата/следствената служба)
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Към заявлението прилагам:
  1. Автобиография, подписана от кандидата.
  2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността 
„Право“. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят 
диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система.

Среден успех от държавните изпити:

Среден успех от следването:
  3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
  4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че ли-
цето не страда от психическо заболяване.

  5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг 
документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността.

  6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец.
  7. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравстени 
качества.

  8. Мотивационно писмо.
  9. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.

…………………….. ПОДПИС:
     (дата) “

„Образец 7а 
към чл. 20, ал. 4

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

Днес, ………………… г., .......................ч.,
г-н/г-жа .................................................................................................................................................................

(име и фамилия)
– .......................................... в/във ......................................... и .......................................................................
 (длъжност) (ОСВ) (председател/редовен член)
на конкурсната комисия по обявения конкурс за ………………………………………………………………, предаде 
за съхранение …………(…………......................................................) броя малки пликове съгласно изис-
кванията на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 
административни ръководители в органите на съдебната власт.

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:
 ............................  ..............................

Председател/Член на конкурсната комисия Главен секретар на ВСС“

„Образец 8 
към чл. 24, ал. 3

Конкурс за ……………….........................… ..................................................... в/във…………………..............…….– ……......... г.

Писмен изпит

ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ
на ..........................................................................................................................................................................

№ на  
работа

Оценка № на  
работа

Оценка № на  
работа

Оценка

Казус Тест Казус Тест Казус Тест
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№ на  
работа

Оценка № на  
работа

Оценка № на  
работа

Оценка

Казус Тест Казус Тест Казус Тест

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
“

„Образец 9 
към чл. 24, ал. 4

Конкурс за ……………….........................… ..................................................... в/във…………………..............…….– ……......... г.

Писмен изпит

ОКОНЧАТЕЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

№ на  
работата

Оценка на  
I проверяващ

Оценка на  
II проверяващ

Оценка на  
III проверяващ

Обща оценка
Казус

(кол. (2+4+6)/3)

Обща оценка
Тест

(кол. (3+5+7)/3)
Казус Тест Казус Тест Казус Тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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№ на  
работата

Оценка на  
I проверяващ

Оценка на  
II проверяващ

Оценка на  
III проверяващ

Обща оценка
Казус

(кол. (2+4+6)/3)

Обща оценка
Тест

(кол. (3+5+7)/3)
Казус Тест Казус Тест Казус Тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

         

         

         

Председател:
 ...........................................................

Лист .... от ....... подпис

“

„Образец 9 
към чл. 24, ал. 4

Конкурс за ……………….........................… ..................................................... в/във…………………..............…….– ……......... г.

Писмен изпит

ОКОНЧАТЕЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

№ на  
работата

Оценка на  
I проверяващ

Оценка на  
II проверяващ

Оценка на  
III проверяващ

Обща оценка
Казус

(кол. (2+4+6)/3)

Обща оценка
Тест

(кол. (3+5+7)/3)
Казус Тест Казус Тест Казус Тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Комисия:

Председател: ........................................................... .....................
Членове: ........................................................... .....................
 ........................................................... .....................
 ........................................................... .....................
 ........................................................... .....................

Лист .... от .......“
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„Образец 15 
към чл. 26, ал. 1

 П Р О Т О К О Л 
за КЛАСИРАНЕТО 

 на кандидатите в конкурса за ………………………………………......................
според резултатите от тяхното представяне

№ по ред Вх.№ Име

К
ра

йн
а 

оц
ен

ка
 

П
ис

м
ен

 и
зп

ит

К
ра

йн
а 

оц
ен

ка
 

У
ст

ен
 и

зп
ит

Б
ал

Д
ър

ж
. 
из

пи
ти

С
ле

дв
ан

ет
о

         

         

         

         

         

         

         

         

 КОМИСИЯ І
 Председател:
  ..........................
 Членове:
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
 КОМИСИЯ ІІ
 Председател:
  ..........................
 Членове:
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
 КОМИСИЯ ІІІ
 Председател:
  ..........................
 Членове:
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................“

„Образец 19 
към чл. 33, ал. 1

Вх. № …………………….
Дата: ……………………..

ДО
СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………….............................................…………….., ЕГН ………..........……………,

(име, презиме и фамилия)
адрес за кореспонденция: …………………………………..………………………………………............................................…..,
телефон за връзка/GSM …………………………………………………………………………............................................…….....
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Желая да участвам в обявения конкурс за преместване/повишаване в длъжност и за зае-

мане на длъжността „…………………………………………………………….“ в следните съдилища/прокуратури/
следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:
1. ………………………… 11. ………………………… 21. …………………………
2. ………………………… 12. ………………………… 22. …………………………
3. ………………………… 13. ………………………… 23. …………………………
4. ………………………… 14. ………………………… 24. …………………………
5. ………………………… 15. ………………………… 25. …………………………
6. ………………………… 16. ………………………… 26. …………………………
7. ………………………… 17. ………………………… 27. …………………………
8. ………………………… 18. ………………………… 28. …………………………
9. ………………………… 19. …………………………
10. ………………………… 20. …………………………

(попълва се името на съда/прокуратурата/следствения отдел)
Към заявлението прилагам:
1. Служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверява-

ща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в ДВ общия юридически 
стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната 
система на органите на съдебната власт.

2. Кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната 
власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите 
органи на съдебната власт и на Инспектората на ВСС и справка за разгледаните и приклю-
чените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността 
му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на 
обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор 
или следовател в органите на съдебната власт.

3. Копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, 
като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявя-
ване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или 
следовател в органите на съдебната власт, по избрани от него разгледани и приключени дела 
и преписки, както следва:

1.........................................................................................................................................................................;
2...........................................................................................................................................................................;
3..........................................................................................................................................................................
4. Други документи по желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени 

качества.
…………………….. ПОДПИС:
     (дата) “

„Образец 20 
към чл. 33, ал. 3, т. 1

ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Изходящ номер ........................
Дата .......................................

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
Настоящата се издава от .................................................................... в уверение, че към ……………..… г.
 (орган на съдебната власт)

(датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“)
............................................................................ – ......................................................................................, има:
 (име, презиме, фамилия) (длъжност)

1. Общ юридически стаж на основание чл. 164 от ЗСВ – ......... г. .......... м. .......... д.
2. Прослужено време на заеманата длъжност на основание чл. 191, ал. 1 от ЗСВ –  

............ г. ...... м. ..... д.
3. Стаж в съответната система на органите на съдебната власт на основание чл. 191а, ал. 1, 

изр. 2-ро и чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ – ......... г. .......... м. .......... д.

Дата:......................  Административен ръководител
 ...................................

*** Указания относно попълване на данните в служебната бележка (образец 20 към чл. 33, 
ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.) за целите на конкурсите за повишаване и преместване 
в органите на съдебната власт.
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В т. 1 – Общ юридически стаж на основание чл. 164 от ЗСВ – включва се целият юридичес ки 
стаж на кандидата, включително стажът, придобит извън органите на съдебната власт (в т.ч. 
стажът като съдебен кандидат в случаите, когато се зачита за юридически стаж по смисъла на 
ЗСВ (чл. 164, ал. 10 и § 18 от ПЗР на ЗСВ), стажант-съдия, стажът на лицата с висше юридичес-
ко образование, придобит на длъжност „дознател“ (§ 116 от ПЗР на ЗСВ), стажът като курсист 
на кандидатите за младши магистрати на 9-месечно обучение в НИП (чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ), 
стажът като съдия-изпълнител, съдия по вписванията, прокурорски/съдебен помощник, главен 
инспектор, инспектор или експерт с юридическо образование в ИВСС (чл. 52 от ЗСВ), изборен 
член на ВСС (чл. 28, ал. 1 от ЗСВ), като изброяването не е изчерпателно предвид разпоредбата 
на чл. 164 от ЗСВ.

В т. 2 – Прослужено време на заеманата длъжност на основание чл. 191, ал. 1 от ЗСВ – включва 
се прослуженото време на заеманата магистратска длъжност съответно като съдия, прокурор 
или следовател в съответното ниво (към датата на обнародване на решението за обявяване на 
конкурса в „Държавен вестник“).

В т. 3 – Стаж в съответната система на органите на съдебната власт на основание чл. 191а, 
ал. 1, изр. 2-ро и чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ – включва се целият магистратски стаж в съ-
ответната на обявената конкурсна длъжност система и за която се кандидатства.“

„Образец 21а 
към чл. 33, ал. 3, т. 2

Изх. №................. 
Дата.................... ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Справка за разгледаните и приключени дела през последните три години от дейността
на …………………………………………………………………………… 

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от………………20…г. до………………20…г.

 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.)

№ 
по 
ред

№ 
на 

дело

Вид на 
делото

Дата на 
образуване 
на делото

Шифър и 
предмет 
на делото

Съдия 
докладчик

Дата на 
обявяване 

на делото за 
решаване

Дата на 
постановяване 

на съдебен 
акт

Резултат 
от 

делото

Дата на 
влизане 

в сила на 
съдебния акт

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Дата:......................  Административен ръководител

 ........................................................
 (подпис и печат) “
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„Образец 21б 
към чл. 33, ал. 3, т. 2 

Изх. №................. 
Дата.................... ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността
на …………………………………………………………………………… 

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от………………20…г. до………………20…г.

 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.) 

№ 
по 
ред

Година
Преписка №/ 

Досъдебно про-
изводство №

Наблюдаващ 
прокурор

Дата на 
образуване

Правно 
основание

Краен 
акт

Дата на постановява-
не на крайния акт

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Дата:......................  Административен ръководител

 ........................................................
 (подпис и печат) “

„Образец 21в 
към чл. 33, ал. 3, т. 2 

Изх. №................. 
Дата.................... ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността
на …………………………………………………………………………… 

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от………………20…г. до………………20…г.

 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.)

№ 
по 
ред

Година
Досъдебно 
производ-
ство №

Прокурор-
ска препис-

ка №

Наблюдаващ 
следовател

Дата на 
образу-
ване

Правно 
основа-

ние

Краен 
акт

Дата на пос-
тановяване на 
крайния акт
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№ 
по 
ред

Година
Досъдебно 
производ-
ство №

Прокурор-
ска препис-

ка №

Наблюдаващ 
следовател

Дата на 
образу-
ване

Правно 
основа-

ние

Краен 
акт

Дата на пос-
тановяване на 
крайния акт

         

         

Дата:......................  Административен ръководител
 ........................................................

 (подпис и печат) “

„Образец 24а 
към чл. 39, ал. 4, т. 12

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, …………………. г., .......................ч.,

г-н/г-жа ...............................................................................................................................................................
(име и фамилия)

– ........................................... в/във ......................................................... и ..............................................................
 (длъжност) (ОСВ) (председател/редовен член)
на конкурсната комисия по обявения конкурс за ………………………………………………………………, предаде 
за съхранение …………(…………......................................................) броя малки пликове съгласно изисква-
нията на чл. 39, ал. 4, т. 12 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор 
на административни ръководители в органите на съдебната власт.
ПРЕДАЛ:  ПРИЕЛ:

 ............................   ..............................
Председател/Член на конкурсната комисия Главен секретар на ВСС“

„Образец 34 
към чл. 58, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш  С Ъ Д Е Б Е Н  С Ъ В Е Т

1000 София  Администрация – тел./факс 980-76-32
ул. Екзарх Йосиф, 12

Изх. № …………
Дата ...................

ДО
Г-ЖА/Г-Н (име и фамилия)
(заемана длъжност)
В (орган на съдебната власт)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО (фамилия),
Във връзка с участието Ви в процедура за избор на „Административен ръководител“ 

на (ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) Ви каним за събеседване, което ще се проведе на
...........20... г. от ...,... ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, гр. София, 
ул. Eкзарх Йосиф № 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
КЪМ СЪДИЙСКАТА/ПРОКУРОРСКАТА
КОЛЕГИЯ НА ВСС:

.......................................
Връчено на: ..........................  
Подпис: ................................
Моля, настоящото писмо, подписано от Вас,
да бъде върнато на e-mail: konkursi@vss.justice.bg“

Представляващ ВСС: 
Боян Магдалинчев

4732
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33 
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2018 г., бр. 98 

от 2019 г. и бр. 111 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така: 
„1. фирма, единен идентификационен код, 

определен от Агенцията по вписванията, и 
трите имена на лицето/лицата, което/които 
го представлява/представляват, съответ-
но – регистрационни данни в случаите на 
търговска регистрация по законодателството 
на държава – членка на Европейския съюз; 
лице с регистрация по законодателството на 
друга държава – членка на Европейския съюз, 
еквивалентна на регистрация по Търговския 
закон, посочва седалището и адреса си на 
управление;“.

2. В ал. 2 т. 4 се изменя така: 
„4. годишни финансови отчети на заяви-

теля за последните 3 години, както и оди-
торския доклад, ако годишният финансов 
отчет на заявителя подлежи на независим 
финансов одит, в случай че не са публику-
вани в търговския регистър към Агенцията 
по вписванията; ако юридическото лице е 
новоучредено, се прилагат доказателства за 
паричен ресурс (удостоверение от съответ-
ната банка за наличие на банкови сметки и 
тяхното покритие);“.

§ 2. В чл. 36, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. годишни финансови отчети на заяви-

теля за последните 3 години, както и оди-
торския доклад, ако годишният финансов 
отчет на заявителя подлежи на независим 
финансов одит, в случай че не са публику-
вани в търговския регистър към Агенцията 
по вписванията; ако юридическото лице е 
новоучредено, се прилагат доказателства за 
паричен ресурс (удостоверение от съответ-
ната банка за наличие на банкови сметки и 
тяхното покритие);“.

§ 3. В чл. 65, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 4. В чл. 68, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 5. В чл. 72, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 6. В чл. 87, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 7. В чл. 89, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентифика-

ционен код на лицензианта и на бъдещия 
приобретател; в случай че са лица с ре-
гистрация по законодателството на друга 
държава – членка на Европейския съюз, 
еквивалентна на регистрация по Търговския 
закон, посочват седалището и адреса си на 
управление;“.

§ 8. В чл. 92, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификацио-

нен код на лицензианта; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 9. В чл. 98, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 10. В чл. 105, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. наименование и единен идентификаци-

онен код на заявителя; лице с регистрация по 
законодателството на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, еквивалентна на 
регистрация по Търговския закон, посочва 
седалището и адреса си на управление;“.

§ 11. В чл. 143, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да са посочени името и адресът или 

наименованието и единният идентификацио-
нен код на жалбоподателя, както и наимено-
ванието на лицето, срещу което е жалбата;“.

Заключителни разпоредби
§ 12. В Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енер-
гия (обн., ДВ, бр. 25 от 2017 г.; изм. и доп., 
бр. 52 от 2018 г., бр. 50 от 2019 г. и бр. 47 от 
2020 г.) в чл. 10, ал. 6 думите „чл. 38, ал. 3, 
т. 3 и ал. 6“ се заменят с „чл. 38, ал. 4, т. 3, 
ал. 5, 6, 7 и 9“.

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Председател: 
Иван Иванов

4682
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КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН 
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ 

ОДИТОРИ
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда 
за съставяне и поддържане на регистъра на 
регис трираните одитори (ДВ, бр. 74 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 5:
„5. удостоверение от Института на дипло-

мираните експерт-счетоводители за членство 
съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за не-
зависимия финансов одит.“

§ 2. В приложенията на приложение № 1 
(Заявлениe за вписване в регистъра по чл. 20 
от Закона за независимия финансов одит на 
регистриран одитор – физическо лицe) се 
създава т. 5:

„5. Удостоверение от Института на дипло-
мираните експерт-счетоводители за членство 
съгласно чл. 31, ал. 1, т. 11 от Закона за не-
зависимия финансов одит.“

Председател: 
Огнян Симеонов

4654
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-625 
от 22 ноември 2018 г.

Във връзка с постъпило заявление с рег.  
№ 94-Я-37/6.11.2018 г. от Янка Първанова Алек-
сандрова с искане за освобождаването є по соб-
ствено желание от утвърдения от министъра на 
правосъдието списък на лицата, които могат да 
бъдат назначавани за синдици по чл. 655, ал. 2, 
т. 7 от Търговския закон, поради лични причини 
и на основание чл. 25, ал. 4 от ЗА във връзка с 
чл. 5, ал. 7 от УПМП нареждам:

Освобождавам Янка Първанова Александрова 
със специалност „икономист“ и адрес: Перник, 
ул. Струма, бл. 4, вх. Б, ап. 31 от утвърдения 
със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, 
бр. 52/2007 г.) списък на лицата, които могат да 
бъдат назначавани за синдици по чл. 655, ал. 2, 
т. 7 от Търговския закон. 

Заповедта да се съобщи на заявителя по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на оспорване 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от съобщаването є по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в 
„Държавен вестник“ и да се обяви на интернет 
страницата на Министерството на правосъдието.

Министър: 
 Ц. Цачева

4772

ЗАПОВЕД № СД-06-9 
от 18 юни 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения 
правилник на Министерството на правосъдието 
във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 
закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците по повод постъпило заявление 
с вх. рег. № 94-М-183/14.06.2021 г. от Мария Ива-
нова Рупчина-Димова, с което заявява, че желае 
да бъде изключена от утвърдения от министъра 
на правосъдието и обнародван в „Държавен 
вестник“ списък на лицата, които могат да бъ-
дат назначавани за синдици в производства по 
несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по нейно желание Мария Иванова 
Рупчина-Димова с адрес: София, ж.к. Сердика, 
бл. 9, ет. 15, ап. 50, от утвърдения със Заповед 
№ ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на право-
съдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, 
които могат да бъдат назначавани за синдици в 
производства по несъстоятелност по Търговския 
закон – включена в списъка със Заповед № ЛС-04-

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието 
(ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Заповедта да се съобщи на Мария Иванова 
Рупчина-Димова по реда на Административноп-
роцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен 
срок от съобщаването є по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в 
„Държавен вестник“.

Министър: 
 Я. Стоилов

4773

ЗАПОВЕД № СД-06-12 
от 23 юни 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения 
правилник на Министерството на правосъдието 
във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 
закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол 
върху синдиците по повод постъпило заявление 
с вх. рег. № 94-М-196/18.06.2021 г. от Малинка 
Атанасова Димитрова, с което заявява, че желае 
да бъде изключена от утвърдения от министъ-
ра на правосъдието и обнародван в „Държавен 
вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат 
назначавани за синдици в производства по не-
състоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по нейно желание Малинка 
Атанасова Димитрова с адрес: София 1303, 
ул. Осогово № 68, вх. Б, ап. 20, от утвърдения със 
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра 
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък 
на лицата, които могат да бъдат назначавани 
за синдици в производства по несъстоятелност 
по Търговския закон – включена в списъка със 
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра 
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

Заповедта да се съобщи на Малинка Атанасова 
Димитрова по реда на Административнопроце-
суалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен 
срок от съобщаването є по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в 
„Държавен вестник“.

Министър: 
 Я. Стоилов

4774

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 357 
от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономи-
ката и на нейната администрация и решение на 
комисията по т. 21 съгласно протокол № 12 от 
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обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

За председател: 
 К. Райков

4762

ЗАПОВЕД № 358 
от 25 юни 2021 г.

На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от 
Устройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономи-
ката и на нейната администрация и решение на 
комисията по т. 21 съгласно протокол № 12 от 
3.06.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, 
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за 
защита на потребителите, Наредбата за условия-
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки във връзка 
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, 
изискванията за безопасност съгласно стандарт 
IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Щепсели и 
контакти за битови и подобни цели“ нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на адаптер/
щепсел разклонител с три гнезда, бял, поставен 
в прозрачна найлонова опаковка, етикет с ин-
формация: баркод 5 949054 909264, арт. номер 
SPN2304, Spin Electrice, Made in PRC for EU, нa 
картонен етикет (част от опаковката) има след-
ната информация на румънски език: Adaptor сu 3 
Prize, împamântare Butoias, 230 V 16A, MAX 3500 
W, Garantie 2 Ani, IP 20, Importator Romania: SC 
Spin Com-Exim SRL, office@spincomexim.ro, www.
spincomexim.ro, като стока, представляваща сери-
озен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаната в 
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоката съдържа.

Мотиви: 
Съгласно получено експертно становище за 

информацията, съдържаща се в издадения про-
токол за резултатите от проведени изпитвания 
(изпитвателен протокол № 21.0005/02.009 от 
17.05.2021 г.) от Изпитвателна лаборатория за 
електротехническа продукция към „Елпром-
Илеп“ – ООД, София, и отнасящи се за подвижен 
неразглобяем двуполюсен контакт с три гнезда с 
клапи и странично защитно устройство 16А 250V, 
комбиниран с двуполюсен щепсел със странич-
но защитно устройство 16А 250V със следното 
заключение:

3.06.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, 
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за 
защита на потребителите, Наредбата за условия-
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки във връзка 
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, 
изискванията за безопасност съгласно стандарт 
БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за без-
опасност на запалки спрямо деца. Изисквания за 
безопасност и методи за изпитване“ и стандарт 
БДС EN ISO 9994:2019 „Запалки. Спецификации 
за безопасност“ нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на газова 
запалка, в прозрачната част на резервоара се 
движат свободно 2 броя зарчета, с механизъм за 
регулиране на пламъка, дюза за многократно за-
реждане, марка ASK, в горната част на резервоара 
е поставен етикет с различни наименования и 
лого на автомобилни марки, надпис „FASHION 
World-class luxury cars“, ASK, баркод: 6 932018 
128008, пиктограми, налична в пет различни цвята, 
без етикет на български език, който да съдържа 
информация за производител и вносител, като 
стока, представляваща сериозен риск и опасност 
за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаната в 
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоката съдържа.

Мотиви: 
Запалката не е безопасна по смисъла на чл. 71, 

ал. 2 от ЗЗП, тъй като не отговаря на изисква-
нията за безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт 
БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за 
безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания 
за безопасност и методи за изпитване“, поради 
това, че е с необичаен външен вид и е привле-
кателна за деца. Съществува риск от пожар, тъй 
като дизайнът я прави привлекателна за децата, 
особено на възраст под 51 месеца. Поради това 
е възможно децата да си играят с продукта и да 
пострадат от изгаряния поради пламъка или да 
причинят пожар. 

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 
от Административнопроцесуалния кодекс до-
пускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне предлагането на стоки 
на пазара в несъответствие с изискванията за 
безопасност, което несъответствие би могло да 
доведе до риск от пожар. 

Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му, 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
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Представеният за изпитване подвижен не-
разглобяем двуполюсен контакт с три гнезда с 
клапи и странично защитно устройство 16А 250V, 
комбиниран с двуполюсен щепсел със странично 
защитно устройство 16А 250V, 1 брой, образец с 
търговска марка SPIN, тип 603133 16A 250V~ в 
бял цвят, в прозрачна опаковка и етикет с инфор-
мация: баркод 5 949054 909264, арт. № SPN2304, 
Spin Electrice, Made in PRC for EU, с етикет 
на български език, обозначен като проба от 
23.02.2021 г., не отговаря на изискванията по 
отношение на т. 26 винтове, тоководещи части и 
съединения на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, 
нарушени са основни конструктивни изисквания 
(за механични и електрически съединения във 
веригите на изделието са използвани неподходя-
щи нитови връзки, които не осигуряват защита 
срещу разхлабване в местата на свързване, а по 
този начин се създават предпоставки както за 
възникване на непосредствена опасност от изга-
ряния вследствие от недопустимо нарастване на 
съпротивлението на съединенията във веригите 
под напрежение, така и от индиректен допир до 
части под опасно напрежение поради разхлаб-
ване на връзките между отделните елементи на 
защитната верига) и в тези аспекти изделието 
трябва да бъде считано като опасно за живота и 
здравето на потребителя.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс допускам 
предварително изпълнение на заповедта с цел да 
не се допусне предлагането на стоки на пазара в 
несъответствие с изискванията за безопасност, 
което несъответствие би могло да доведе до риск 
за живота и здравето на потребителя (поражения 
от електрически ток).

Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му, 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

За председател: 
 К. Райков

4763

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1077/32-246395 
от 30 юли 2021 г.

На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения 
правилник на Агенция „Митници“, чл. 8, ал. 1 и 
4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК) във връзка със Заповед № ЗМФ-1318 от 
27.12.2018 г. на министъра на финансите, изме-
нена със Заповед № ЗМФ-642 от 28.07.2021 г. на 
министъра на финансите, с оглед определяне на 
компетентността на териториалните управления 
към териториалните дирекции на Агенция „Мит-

ници“ при осъществяване на дейности по Закона 
за акцизите и данъчните складове нареждам:

І. Компетентни при облагането с акциз, както и 
при контрола върху производството, складирането, 
движението и обезпечаването на стоките, подле-
жащи на облагане с акциз, и свързаните с това 
производства, са териториалните управления към 
териториалните дирекции на Агенция „Митници“ 
с териториален обхват, както следва:

1. Териториално управление, код BG003000, в 
Териториална дирекция – Митница Пловдив, с 
компетентност на територията на:

1.1. област Кърджали;
1.2. област Пазарджик;
1.3. област Пловдив;
1.4. област Смолян;
1.5. област Стара Загора;
1.6. област Хасково.
2. Териториално управление, код BG005800, 

в Териториална дирекция – Митница София, с 
компетентност на територията на: 

2.1. област Благоевград;
2.2. област Кюстендил;
2.3. област Перник;
2.4. Софийска област;
2.5. област София.
3. Териториално управление, код BG004000, в 

Териториална дирекция – Митница Русе, с ком-
петентност на територията на:

3.1. област Велико Търново;
3.2. област Видин;
3.3. област Враца;
3.4. област Габрово;
3.5. област Ловеч;
3.6. област Монтана;
3.7. област Плевен;
3.8. област Разград;
3.9. област Русе;
3.10. област Силистра;
3.11. област Търговище.
4. Териториално управление, код BG002000, 

в Териториална дирекция – Митница Варна, с 
компетентност на територията на:

4.1. област Варна;
4.2. област Добрич;
4.3. област Шумен.
5. Териториално управление, код BG001000, 

в Териториална дирекция – Митница Бургас, с 
компетентност на територията на:

5.1. област Бургас;
5.2. област Сливен;
5.3. област Ямбол.
ІІ. На основание чл. 8, ал. 4 във връзка с ал. 1, 

т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
при осъществяване на дейност по Закона за акцизите 
и данъчните складове – при облагането с акциз, 
както и при контрола върху производството, скла-
дирането, движението и обезпечаването на стоките, 
подлежащи на облагане с акциз, и свързаните с 
това производства, за „Лукойл България“ – ЕООД, 
ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управле-
ние: София, бул. Тодор Александров № 42, лиценз 
№ 719 за управление на данъчен склад, определям 
за компетентно митническо учреждение Територи-
ално управление, код BG005800, към Териториална 
дирекция – Митница София.

III. Настоящата заповед отменя Заповед № ЗАМ-
1766/32-376427 от 28 декември 2018 г., изменена със 
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Заповед № ЗАМ-1816/32-351482 от 30.11.2020 г. на 
директора на Агенция „Митници“.

Заповедта влиза в сила от 31.07.2021 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта 

да се обнародва в „Държавен вестник“.
Директор: 
П. Тонев

4776

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 298 
от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб- 
рява изменение на общия устройствен план на 
община Благоевград, одобрен с Решение № 27 
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 
37263.11.85, местност Митницата по кадастрал-
ната карта на с. Клисура, община Благоевград, 
с цел поправка на явна фактическа грешка и 
предвиждане на устройствена зона за общест-
венообслужващи дейности – „Оо“, със следните 
устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 1,2;
Плътност на застрояване – максимум 60 %;
Минимална озеленена площ – 40 %.

Председател: 
Р. Тасков

4656

РЕШЕНИЕ № 305 
от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб-
рява изменение на общ устройствен план на 
община Благоевград, одобрен с Решение № 27 
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 
04279.108.33, местност Реката по кадастралната 
карта на Благоевград с цел поправка на явна 
фактическа грешка и предвиждане на предимно 
производствена устройствена зона – „Пп“, със 
следните устройствени показатели: 

Височина на застрояване – до 10 м; 
Максимална стойност на Кинт. – 2,5; 
Плътност на застрояване – максимум 80 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: 
Р. Тасков

4790

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 649 
от 29 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският 
съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация 
за 2021 г. и открива процедура за приватизация на 
общински нежилищeн имот със стопанско пред-

назначение, представляващ: „самостоятелен обект 
в сграда (детска млечна кухня) с идентификатор 
10447.510.123.3.8 по КККР на гр. Велико Търново, 
на трети етаж в сграда № 3, разположена в ПИ с 
идентификатор 10447.510.123 и с административен 
адрес ул. Димитър Найденов № 4, вх. А, ет. 3, Велико 
Търново, заедно с 6,81 % идеални части от общите 
части на сградата и съответстващите на застроена-
та площ идеални части от право на строеж върху 
ПИ с идентификатор 10447.510.123“ – собственост 
на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имота, сключването на договори с предмет 
имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за 
наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпе-
чаване на вземания и поемане на менителнични 
задължения, освен с разрешение на общинския 
съвет.

3. Възлага на общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

4717

РЕШЕНИЕ № 650 
от 29 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският 
съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация 
за 2021 г. и открива процедура за приватизация 
на общински нежилищeн имот със стопанско 
предназначение, представляващ: „поземлен имот 
с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Ве-
лико Търново, с административен адрес: Велико 
Търново, местност Сухи чеир, заедно с построени 
в него сгради“ – собственост на Община Велико 
Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имота, сключването на договори с предмет 
имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за 
наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпе-
чаване на вземания и поемане на менителнични 
задължения, освен с разрешение на общинския 
съвет.

3. Възлага на общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

4718

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 234 
от 23 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията Общинският съвет – Исперих, реши: 

1. Одобрява окончателния проект на общ 
устройствен план на община Исперих заедно с 
правилата и нормативите по неговото прилагане.
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2. На основание чл. 127, ал. 6 от Закона за 
устройство на територията решението да се обна-
родва в „Държавен вестник“.

3. Възлага на кмета на община Исперих да 
представя ежегодно за приемане от Общинския 
съвет – Исперих, доклад за изпълнението на общия 
устройствен план на община Исперих в неговия 
обхват и предложение за измененията му, ако 
такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Настоящото решение да бъде изпратено на кме-
та на община Исперих и областния управител на 
област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжал-
ване в 14-дневен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Разград, по реда на Административно- 
процесуалния кодекс.

Председател: 
Б. Бекир

4744

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, 
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № РД-393 
от 28 юли 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка 
с Решение № 214 от 25.06.2021 г. на Общинския 
съвет – с. Братя Даскалови, чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, 
ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното 
образование нареждам да се закрие ДГ „Иглика“ – 
с. Найденово, община Братя Даскалови, област 
Стара Загора, считано от 15.09.2021 г., като:

1. Записаните деца в ДГ „Иглика“ – с. Най-
деново, бъдат пренасочени в ДГ „Незабравка“ – 
с. Братя Даскалови.

2. Недвижимото имущество да премине на раз-
пореждане на кмета на община Братя Даскалови.

3. Движимото имущество да се приеме и из-
ползва от приемащата ДГ „Незабравка“ – с. Братя 
Даскалови.

4. Задължителната документация на детската 
градина да се приеме и съхранява от приемащата 
ДГ „Незабравка“ – с. Братя Даскалови.

5. Да се осигури безплатен транспорт за децата 
от населеното им място до приемащата детска 
градина.

6. Трудовите правоотношения с педагогическия 
и непедагогическия персонал на закритата детска 
градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, 
т. 1 от Кодекса на труда считано от 15.09.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на дирек-
торите на дирекции „АООСИД“ и „ФСДПИОПД“ 
и заинтересованите длъжностни лица за сведение 
и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам 
на Емил Филипов, заместник-кмет на община 
Братя Даскалови.

За кмет: 
Г. Радева

4723

ОБЩИНА С. САМУИЛ, 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 28.512 
от 15 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватиза-
ция и следприватизационен контрол, чл. 12, ал. 2 
от Наредбата за анализите на правното състояние 
и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата 
за търговете и конкурсите Общинският съвет – 
с. Самуил, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационната 
оценка и информационния меморандум на обект: 
урегулиран поземлен имот – застроен, с начин на 
трайно предназначение – урбанизирана територия, 
с начин на трайно ползване – „фурна“, с площ 
1680 кв. м ведно с построените в имота: самостоя-
телен обект – едноетажна масивна сграда, с начин 
на трайно ползване за „производствен обект“ със 
застроена площ 511 кв. м и пристроените към 
нея: едноетажна масивна сграда с предназначение 
„склад“ със застроена площ 62 кв. м; едноетажна 
масивна сграда с предназначение „склад“ със 
застроена площ 63 кв. м; едноетажна масивна 
сграда с предназначение „склад“ със застроена 
площ 14 кв. м, намиращ се в с. Самуил, ул. Васил 
Левски № 28, община Самуил, област Разград, УПИ 
V-104, квартал 58, целият 1680 кв. м по плана на 
с. Самуил, одобрена със Заповед № 908 от 1983 г., 
съгласно АЧОС № 4197/21.12.2020 г. 

2. Продажбата на общинския нежилищен имот 
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

3. Търгът да се проведе при следните условия: 
3.1. начална тръжна цена в размер 32 955 лв. 

без ДДС общо, от които:
– за сграда „производствен обект“ – 511 кв. м, 

20 553 лв. без ДДС;
– за сграда „склад“ – 62 кв. м – 2208 лв. 

без ДДС;
– за сграда „склад“ – 63 кв. м – 2244 лв. 

без ДДС;
– за сграда склад – 14 кв. м – 499 лв. без ДДС;
– за земя УПИ – 1680 кв. м – 7451 лв. без ДДС;
3.2. стъпка за наддаване – 10 % от началната 

тръжна цена;
3.3. депозитът за участие – 10 % от първона-

чалната тръжна цена, се превежда по банкова 
сметка на общината: „Търговска банка Д“ – АД, 
ФЦ „Разград“, IBAN BG50DEMI92403300217369, 
на 14-ия ден считано от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“;

3.4. тръжната документация се получава в Об-
щина Самуил, ул. Хаджи Димитър № 2, стая № 104, 
първи етаж; цената на тръжната документация е 
20 лв. без ДДС или 24 лв. с ДДС и се заплаща в 
касата на общината (стая № 202) преди получаване 
на документацията; лицето, закупуващо тръжна 
документация, следва да представи документ за са-
моличност, а в случаите на представителство – до-
кумент, удостоверяващ представителната му власт;

3.5. срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.6. срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 17 ч. на 15-ия ден считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
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3.7. посещения и огледи на обекта могат да се 
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно 
време след закупуване на документация;

3.8. търгът да се проведе на 16-ия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на Община 
Самуил, ет. 3;

3.9. достигнатата тръжна цена на продадения 
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати 
еднократно от купувача, спечелил търга.

4. Утвърждава тръжна документация и проект 
на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви 
търга и да назначи тръжна комисия за провеж-
дането му.

6. Упълномощава кмета на община Самуил да 
одобри протокола от проведения търг, да определи 
спечелилия участник със заповед и да сключи 
договор за покупко-продажба.

Председател: 
Б. Сали

4714

87. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета 
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 август 2021 г.
4766

2. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обя-
вява, че е издал Разрешение за строеж № РС-55 от 
28.07.2021 г. за строеж: „Преработване на влажни 
твърди отпадъци“ на площадката на АЕЦ „Козло-
дуй“, намираща се в поземлен имот № 77548.189.218 
по КК на с. Хърлец, община Козлодуй, област 
Враца, с въвеждане на следните етапи: Етап 1, 
включващ в обхвата си монтаж на оборудване в 
Спецкорпус (СК) – 1 на „АЕЦ Козлодуй“, блокове 
1 и 2; Етап 2, включващ в обхвата си демонтаж на 
оборудването от Спецкорпус (СК) – 1 и монтаж 
на оборудването в Спецкорпус (СК) – 2 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 – 4. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи 
на обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок от 
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.
4736

4. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Заповед № РС-52 от 27.07.2021 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-42 
от 16.06.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.) за 
обект: Укрепителни и обезопасителни работи на 
републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. 
Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски ма-
настир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 
27+700 и км 27+755, в участъка от км 27+600 до 
км 27+850 – Аварийно обезопасяване на пътя. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповед- 
та подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 

срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4777

6. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Разрешение за строеж № РС-53 
от 28.07.2021 г. за обект: Модернизация на желе-
зопътна линия София – Пловдив, Пресичане с 
ВЛ 110 kV „Доганово – Хребет“ на км 31+273, с 
местонахождение: землище с. Нови хан, община 
Елин Пелин, Софийска област. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4734

42. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обя-
вява, че е издал Разрешение за строеж № РС-51 от 
27.07.2021 г. за строеж: „Преносен газопровод до 
Панагюрище и Пирдоп“, Етап 2 – АГРС „Златица“, 
на територията на гр. Златица, Софийска област. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересу-
ваните лица пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
4733

44. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявя-
ва, че е издал Разрешение за строеж № РС-54 от 
28.07.2021 г. за строеж: „Подмяна на високоволтови 
разединители в ОРУ 220 kV, подобект Поле 17“ на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот 
№ 77548.189.218 по КК на с. Хърлец, община Коз-
лодуй, област Враца. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок от 
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.
4735

309. – Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, 
обявява конкурс за професор в област на висшето 
образование 8. Изкуства, професионално направ-
ление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна 
специалност „Театрознание и театрално изкуство“, 
(Актьорство за куклен театър) – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За информация: тел.: 9231 225, 9231 275, подаване 
на документи – София, ул. Георги С. Раковски 
№ 108А, ет. 3, стая № А303.
4712

5. – Университетът по архитектура, строител-
ство и геодезия – София, обявява конкурси за 
заемане на академични длъжности, както следва: 
доцент: в област на висше образование 5. Тех-
нически науки, професионално направление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия за нуждите 
на катедра „Жилищни сгради“ – един; в област на 
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висше образование 5. Технически науки, професио-
нално направление 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия, научна специалност „Обща, висша и 
приложна геодезия“, по дисциплини „Спътникова 
геодезия“ и „Гравиметрия“ за нуждите на катедра 
„Висша геодезия“ – един, двата със срок 3 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; главен 
асистент в област на висше образование 5. Тех-
нически науки, професионално направление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия за нуждите 
на катедра „Геотехника“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти по конкурсите се подават в отдел „Човешки 
ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София, 
бул. Христо Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 
449 и 02/866-90-54.
4749

773. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир 
Воденичаров, дмн“, обявява конкурс за нуждите 
на Катедрата по трудова медицина – едно място 
за  професор в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт по професионално направ-
ление 7.4. Обществено здраве и научна специалност 
„Социална медицина и организация на здравео-
пазването и фармацията“, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки 
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло 
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це-
комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 
579 – сектор „Наука“.
4743

6. – Югозападният университет „Неофит 
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с реше-
ние на Министерския съвет № 437 от 2.06.2021 
г. обявява конкурси за приемане на редовни и 
задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. (при-
ложението). В срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора за участие в 
конкурса (свободен текст); 2. автобиография (ев-
ропейски образец); 3. диплома за завършена обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ и 
приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 
4. удостоверение за признато висше образование, 
ако дипломата е издадена от  чуждестранно ви-
сше училище; 5. мотивационно писмо за участие 
в конкурса (свободен текст); 6. медицинско сви-
детелство; 7. други документи, удостоверяващи 
интересите и постиженията им в съответната 
научна област; 8. документ за платена такса за 
участие в кандидат-докторантския конкурс – 
100 лв. – плащането се извършва в „Общинска 
банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи 
се представят приложени в папка и се приемат в 
стая № 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Приложение

Ш
и
ф
ъ
р

Области на висше обра-
зование, професионални 

направления  и докторски 
програми

Форма на 
обучение
р.о. з.о.
брой 
места

брой 
места

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика

  Теория на възпитанието и ди-
дактика 1 1

Ш
и
ф
ъ
р

Области на висше обра-
зование, професионални 

направления  и докторски 
програми

Форма на 
обучение
р.о. з.о.
брой 
места

брой 
места

  Специална педагогика 1 1
  Социална педагогика 1 1
  Предучилищна педагогика 1 1
  Начална училищна педагогика 1 1

 

Методики на обучението в 
началните класове (Методика 
на обучението по родинознание 
и природознание)

1  

 
Методики на обучението в 
началните класове (Методика 
на обучението по математика)

1  

 

Педагогически технологии в 
детската градина (Педагогиче-
ски технологии за овладяване 
на околната действителност)

1  

 

Педагогически технологии в 
детската градина (Педагогиче-
ски технологии за овладяване 
на родния език)

1 1

1.3. Педагогика на обучението по...

 
Теория и методика на физиче-
ското възпитание и спортната 
тренировка

1 1

  Методика на обучението по 
музика 2  

  Методика на обучението по 
техника и технологии 1 1

2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
  Български език 2  

 
История на българската ли-
тература (Възрожденска ли-
тература)

1  

 

Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, 
Азия и Австралия (Британска 
литература)

1  

  Фолклористика и етнология 1  
  Немски език 1  
  Руска литература 1  

  Теория и практика на превода 
(Руски език) 1  

2.2. История и археология

 

Документалистика, архивис-
тика, палеографика, истори-
ография и източникознание 
(Историография)

1  

 

Документалистика, архивис-
тика, палеографика, историо- 
графия и източникознание (Ар-
хивистика)

1  

  Археология, вкл. нумизматика 
и епиграфика (Нумизматика) 1  

  Археология, вкл. нумизматика 
и епиграфика (Археология) 2  

  История на България (Нова и 
най-нова българска история) 2  
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Ш
и
ф
ъ
р

Области на висше обра-
зование, професионални 

направления  и докторски 
програми

Форма на 
обучение
р.о. з.о.
брой 
места

брой 
места

  История на България (Сред-
новековна българска история) 1  

 
История на България (Ис-
тория на българския народ 
XV – XIX в.)

1  

  Средновековна обща история 1  

  Нова и най-нова обща история 
(Най-нова обща история) 1  

  Стара история и тракология 1  

  Нова и най-нова обща история 
(Балканска история) 1  

2.3. Философия
  Социална философия 1  
  История на философията 1  

  Съвременни философски те-
ории 1  

3. Социални, стопански и правни науки

3.1. Социология, антропология и науки за кул-
турата

  Социология 2  
  Теория и история на културата 3  

3.2. Психология

  Педагогическа и възрастова 
психология 5  

  Трудова и организационна пси-
хология 2  

3.3. Политически науки
  Политология 1  

3.4. Социални дейности

  Организация и управление на 
социалните дейности 2 2

3.5. Обществени комуникации и информаци-
онни науки

  Връзки с обществеността 1  

  Приложение на новите инфор-
мационни технологии в PR 1 1

3.6. Право

  Трудово право и обществено 
осигуряване 1  

  Административно право и ад-
министративен процес 1  

  Право на Европейския съюз 1  
  Нотариално право 1 1

  Теория на държавата и правото. 
Политически и правни учения 1 1

  Конституционно право 1  
  Застрахователно право 1 1
  Римско право 1  
3.7. Администрация и управление

 

Организация и управление 
извън сферата на материалното 
производство (мениджмънт на 
публичната сфера)

2 1

  Икономика и управление (ин-
дустрия) 2  

Ш
и
ф
ъ
р

Области на висше обра-
зование, професионални 

направления  и докторски 
програми

Форма на 
обучение
р.о. з.о.
брой 
места

брой 
места

3.8. Икономика 

  Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка 2 1

 

Организация и управление 
извън сферата на материалното 
производство (социо-културна-
та сфера)

1 1

3.9. Туризъм

  Икономика и управление на 
туризма 2 1

4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
  Неорганична химия 1  

4.4. Науки за земята

  Икономическа и социална ге-
ография 1  

  Природна география 1  
4.6. Информатика и компютърни науки
  Информатика 2  
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство

  Машини и процеси в леката 
промишленост 1 1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
  Електронизация 1 1

5.3. Комуникационна и компютърна техника 

  Компютърни системи, комплек- 
си и мрежи 1 1

7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
  Логопедия 1 1
  Кинезитерапия 2  
8. Изкуства

8.2. Изобразително изкуство
  Дизайн и пластични изкуства 1  

8.3. Музикално и танцово изкуство

  Теория и практика на изпъл-
нителското изкуство 2  

  Хореография 3  
8.4. Театрално и филмово изкуство

  Кинознание, киноизкуство и 
телевизия 3  

  Общо: 91 22
4715

87. – Техническият университет – Варна, обявя-
ва конкурси за: доцент по професионално направ-
ление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 
„Селекция и семепроизводство на културните 
растения“, факултет „МТФ“, катедра „Растениевъд-
ство“ – един със срок 2 месеца; доцент по професи-
онално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация, учебна дисциплина „Опазване на био-
логичното разнообразие“, факултет „КФ“, катедра 
„Екология и опазване на околната среда“ – един 
със срок 2 месеца; доцент по професионално на-
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правление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, учебна дисциплина „Компютърни мрежи 
и интернет“, факултет „ФИТА“, катедра „Софтуерни 
и интернет технологии“ – един със срок 2 месеца; 
главен асистент по професионално направление 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника, учебна 
дисциплина „Бази от данни, факултет „ФИТА“, 
катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, отдел „Чо-
вешки ресурси“, тел. 052/383-284.
4683

74. – Висшето транспортно училище „Tо-
дор Каблешков“ – София, обявява конкурси 
за: професор, област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.8. Икономика (Теория 
на счетоводството) – един, със срок 2 месеца; 
главни асистенти: област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управ- 
ление на проекти) – един, със срок 2 месеца; об-
ласт на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика (Управление на елек-
тромеханични системи) – един, със срок 2 месеца; 
област на висше образование 9. Сигурност и отбра-
на, професионално направление 9.1. Национална 
сигурност (Правна регламентация на частната 
охранителна дейност) – един, със срок 3 месеца 
от oбнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се подават в деловодството на ВТУ „Тодор 
Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 
№ 158, тел. 02/9709209.
4713

6. – Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява конкурс 
за академична длъжност главен асистент, за ци-
вилен служител в област на висшето образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, за 
нуждите на катедра „Електротехника, автоматика 
и информационни технологии“. Срок за подаване 
на документите за конкурса: 2 месеца от обнарод-
ването на обявата в „Държавен вестник“. За дата 
на подаване на документите от кандидатите се 
счита датата на завеждането им в регистратурата на 
ВВВУ или датата на изпращането им от пощенския 
клон. Изискванията към кандидатите за участие в 
конкурса са определени с МЗ № ОХ-926/19.11.2018 г. 
и Заповед № РД-03-413 от 7.07.2021 г. на началника 
на ВВВУ, публикувани на сайта на училището. За 
контакти: GSM: 0885368666.
4721

55. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Габрово, на основание чл. 46, ал. 1 и 
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралните регистри на недвижимите 
имоти за землищата на с. Млечево и с. Дисманица; 
с. Столът и селата Боазът и Дисманица; с. Стоките 
и селата Валевци, Купен, Попска, Селище, Тумба-
лово, Угорелец; с. Кръвеник и селата Войнишка, 
Табашка, Шопите, община Севлиево, които са в 
службата по геодезия, картография и кадастър. 
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения по тях пред Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
4651

17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 345 по 
протокол № 35 от 24.06.2021 г. на СОС се одобрява 
ПУП за изменение на плана за регулация (ИПР) 
на УПИ Х-635, УПИ XI-636 и УПИ XII-636 за 
създаване на нови УПИ Х-635 – „за ЖС“, и УПИ 
XIX-635 – „за ЖС“, по границите на ПИ с иденти-
фикатор 49206.2633.635 по КККР без частта, която 
попада в улична регулация; нов УПИ XX-931 – „за 
ЖС“, по границите на ПИ с идентификатор 
49206.2633.931 по КККР, без частта, която попада в 
улична регулация, и контактни УПИ XI-636 и УПИ 
XII-636, кв. 1, м. С. Мрамор, район „Връбница“; 
изменение на плана за улична регулация от о.т. 11 
до о.т. 13, създаване на нова задънена улица по о.т. 
11а – о.т. 11б и между о.т. 12 и о.т. 13, кв. 1, м. С. 
Мрамор, район „Връбница“, и изменение на плана 
за застрояване за нови УПИ Х-635 – „за ЖС“, УПИ 
XIX-635 – „за ЖС“, и УПИ ХХ-931 – „за ЖС“, от 
кв. 1, м. С. Мрамор, район „Връбница“. Решение-
то и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Връбница“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4741

21. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 344 по 
протокол № 35 от 24.06.2021 г. на СОС се одобрява 
ПУП за изменение на плана за регулация (ПУП 
– ИПР) на УПИ I-1936, УПИ II-492,1938,1430, УПИ 
VII-1430, УПИ VIII-1430, УПИ IX-1430, УПИ Х-1430, 
УПИ XI-1430, УПИ XII-492,1938,1430, УПИ XIII-
491,492,1938, общ., и УПИ XIV-491, 1938, кв. 62 за 
създаване на нови УПИ I-2741 – „за ЖС“, УПИ 
II-492 – „за ЖС“, УПИ VII-3022 – „за ЖС“, УПИ 
Х-3021 – „за ЖС“, УПИ ХII-3020 – „за ЖС“, УПИ 
XIII-1938 – „за ЖС“, и УПИ ХIV-491 – „за ЖС“, в 
кв. 62; изменение на плана за регулация на УПИ 
I-общ., УПИ II-1430, УПИ III-1430, УПИ IV-1430, 
УПИ V-1430, УПИ VI-1430 и УПИ VII-1430, кв. 63 за 
създаване на нови УПИ I-общ., УПИ II-3026 – „за 
ЖС“, УПИ III-3025 – „за ЖС“, и УПИ IV-3024 – „за 
ЖС“, в кв. 63, м. Волуяк – гарата, и изменение 
на уличния профил в участъка между о.т. 302 и 
о.т. 303, район ,,Връбница“. Решението и одоб- 
реният проект на подробен устройствен план са 
публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Връбница“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4740

9. – Община Белене на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
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на основание Решение № 51 от 20.07.2021 г. на Об-
щинския съвет – гр. Белене, е одобрен подробен 
устройствен план – парцеларен план на техническа-
та инфраструктура – електропроводно и водопро-
водно отклонение за поземлен имот 56085.144.385 в 
землището на с. Петокладенци, община Белене, с 
трасета по ПИ 56085.144.297; 144.383; 144.384; 148.39; 
148.296 и 190.295, собственост на Община Белене. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Белене пред 
Административния съд – Плевен.
4655

8. – Областният управител на област с адми-
нистративен център Варна на основание чл. 149, 
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от 
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ 105 от 28.07.2021 г. за обект: „Реконструкция 
и модернизация на радарно съоръжение“, в 
УПИ I-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28, кв. 7 по 
плана на летище Варна (ПИ 00182.307.25 по КККР 
на община Аксаково, област Варна). На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересованите лица 
пред Административния съд – Варна, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
областния управител на област с административен 
център Варна.
4742

14. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект на подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV в обхвата 
на ПИ с идентификатори 10447.15.311, 10447.15.17, 
част от 10447.16.1, 10447.520.1351, 10447.520.34, 
10447.520.3895, 10447.16.2, 10447.16.132, 10447.520.13 
по КККР на гр. Велико Търново, местност Козлу-
джа, с цел създаване на устройствена основа за 
захранване на ПИ с идентификатор 10447.16.132 с 
ток в съответствие с изискванията на договор и 
писмо на „ЕРП Север“ – АД. Проектът се нами-
ра в общинската администрация, стая № 516. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета на 
община Велико Търново в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
4745

10. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подро-
бен устройствен план – план за улична регулация 
за част от местността Гаази баба на гр. Добрич 
във фаза предварителен проект. Планът е изложен 
в Центъра за услуги и информация на Община 
Добрич от 8,30 ч. до 12 ч. и от 13,30 ч. до 17 ч. 
и е публикуван в сайта на Община Добрич – ру-
брика „Новини“ и  рубрика „Обяви и съобщения“/
„Съобщения  по устройство на територията“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица  могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по плана до 
общинската администрация.
4738

38. – Община Костенец на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) на обект „Изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стаци-
онарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1038 на 

път І-8 „Момин проход – Ихтиман“ км 135+000“ с 
възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“.
4684

190. – Община гр. Котел, област Сливен, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП – ПП за елементите на техническата 
инфраструктура – линеен обект извън границите на 
урбанизираните територии за обект „Преминаване 
на оптичен кабел за достъп до интернет извън гра-
ниците на урбанизираните територии в землището 
на с. Ябланово и с. Малко село, община Котел, 
област Сливен“. Трасето на кабела преминава през 
имоти публична и частна общинска собственост 
с начин на трайно ползване – полски пътища, 
дерета и ниви, с № 46646.19.113, 46646.21.24 в зем-
лището на с. Малко село и 87031.72.9, 87031.72.407, 
87031.72.953, 87031.73.260, 87031.73.560, 87031.73.580, 
87031.73.871, 87031.86.394, 87031.86.611 в землището 
на с. Ябланово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4657

191. – Община гр. Котел, област Сливен, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 297 от 29.06.2021 г. на ОбС – Котел, 
е одобрен проект за изменение на подробен ус-
тройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) 
за квартали 18 и 19 по регулационния план на 
с. Ябланово, община Котел, област Сливен. Из-
менението на плана за регулация е в обхват на 
УПИ І-566 в кв. 18 и УПИ ІІ – за „озеленяване“, 
кв. 19. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да об-
жалват решението чрез общинската админис- 
трация пред съответния административен съд по 
местонахождението на имотите.
4660

4а. – Общинската служба по земеделие – Ко-
чериново, офиси Рила и Бобошево, на основание 
чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 
6 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на 
земеделски земи или техните наследници и на 
гражданите, на които е предоставено право на 
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите 
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за 
съвместно уточняване на имотите за с. Бараково, 
община Кочериново. Графикът по местности и 
дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
в сградата на кметство с. Бараково, сградата на 
Община Кочериново и разгласен чрез средствата 
за масова информация.
4663

4. – Областният управител на област Кюс-
тендил на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съ-
общава на заинтересуваните лица, че на осно-
вание чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ е издал 
Разрешение за строеж № 1 от 23.07.2021 г., с 
което на Община Кюстендил се разрешава да 
извърши строителство в съответствие с одоб- 
рените на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗУТ 
инвестиционни проекти на обект: „Инсталация 
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за предварително третиране на смесено събрани 
битови отпадъци и компостираща инсталация за 
разделно събиране и оползотворяване на зелени 
и/или биоразградими отпадъци, включително из-
граждане на външни връзки за водоснабдяване и 
електроснабдяване“, с местонахождение: землище 
на с. Радловци, община Кюстендил. Строежът е 
втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква 
„г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 на МРРБ за 
номенклатурата на видовете строежи. На основание 
чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително из-
пълнение на разрешението за строеж. Допуснатото 
предварително изпълнение подлежи на обжалване 
пред Административния съд – Кюстендил, в 3-дне-
вен срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 5 
от АПК. На основание чл. 215, ал. 1 във връзка 
с ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи 
на обжалване от заинтересованите страни пред 
Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
областния управител на област Кюстендил. 
4700

4. – Общинската служба по земеделие – Кюс-
тендил, офис Трекляно, на основание чл. 18б, 
ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от 
ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земе-
делски земи или техните наследници и на гражда-
ните, на които е предоставено право на ползване 
върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от 
ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно 
уточняване на имотите за с. Коняво (в обхвата 
на имот 38432.25.100) и местност Дренов дол, в 
землището на гр. Кюстендил (по съдебно реше-
ние за имоти 41112.72.110, 41112.72.111, 41112.72.26, 
41112.72.25, 41112.72.112, 41112.72.29, 41112.72.113, 
41112.72.23, 41112.72.22, 41112.72.21, 41112.72.114, 
41112.72.32, 41112.72.35). Графикът по местности и 
дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
в сградата на съответното кметство, сградата на 
Община Кюстендил и разгласен чрез средствата 
за масова информация.
4662

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е 
изработен и внесен за одобрение проект за измене-
ние на подробен устройствен план – гр. Ловеч, за 
кв. 156 по плана на зона Централна градска част, 
гр. Ловеч, с възложител: „Ловчанска митрополия“. 
В едномесечен срок от датата на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“ на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план до 
кмета на община Ловеч. Проектът е на разположе-
ние за разглеждане и справки от заинтересованите 
лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.
4661

1. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е 
изработен и внесен за одобрение проект на под-
робен устройствен план – парцеларен план извън 
границите на урбанизирана територия на техни-
ческата инфраструктура за трасе на довеждаща 
инфраструктура – водопроводно отклонение за 
водоснабдяване на поземлен имот 43952.517.92 по 
плана на новообразуваните имоти на местност 
Липака в землището на гр. Ловеч, община Ловеч, с 
възложител: Северина П. Георгиева. В едномесечен 
срок от датата на обнародване на съобщението в 

„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план – парце-
ларен план до кмета на община Ловеч. Проектът 
е на разположение за разглеждане и справки от 
заинтересуваните лица в сградата на Община 
Ловеч – стая № 227.
4710

12. – Община Момчилград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че на основание Решение № 71 от протокол № 5 от 
23.04.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград, е 
одобрен проект за подробен устройствен план – пар-
целарен план за обект: Нова подземна кабелна 
електропроводна линия ниско напрежение 0,4/0,23 
kV от ТНН на ТП1 – МНО, извод СрН 20 kV, 
„Оранжерии“, подст. Момчилград, към поземлен 
имот с идентификатор 48996.78.20 по КККР на зе-
млище Момчилград, община Момчилград, засягащ 
имоти с идентификатори 48996.67.20; 48996.69.10; 
48996.69.9 и 48996.78.23 по КККР на землище 
Момчилград, с цел смяна на предназначението на 
имотите от земеделски земи в имоти за елементи 
на техническата инфраструктура, с възложител 
Ерол Осман Сали. На основание чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Момчилград до Административния 
съд – Кърджали.
4658

93. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съоб-
щава, че е изработен проект на подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект 
„Изграждане на 3 бр. кабели 20 kV от Пст „Обзор“ 
в ПИ 53045.531.943 до ст. № 305/5 ЕП Обзор в ПИ 
53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и 
ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428“ по кадас-
тралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор, 
приет с протоколно решение по т. 10 от прото-
кол № 5 от проведено заседание на 16.06.2021 г. 
Видно от проекта трасето на кабелите започва 
от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943, продължава 
в ПИ 53045.501.447 – урбанизирана територия, и 
преминава в ПИ 53045.531.6 с площ 2473 кв. м с 
предназначение на територията – „Земеделска“, и 
начин на трайно ползване – „Пасище“, публична 
общинска собственост, и в ПИ 53045.531.507 с площ 
5725 кв. м, с предназначение на територията – „Зе-
меделска“, и начин на трайно ползване – „Друг 
вид земеделска земя“, публична общинска соб-
ственост. Kато тази част от трасето, попадащо в 
земеделска територия, е предмет на заданието за 
изработване на ПУП – ПП за обекта. Дължината 
на трасето на кабелите в земеделска територия ще 
бъде 80,03 м, като 55,45 м попадат в ПИ 53045.531.6 
и 24,58 м – в ПИ 53045.531.507 по кадастралната 
карта на гр. Обзор, община Несебър. Определя се 
сервитутна граница 0,8 м от двете страни спрямо 
оста на трасето на кабела. Площите с ограниче-
ние са 128,05 кв. м в земеделска територия, като 
88,72 кв. м попадат в ПИ 53045.531.6 и 39,33 кв. м 
– в ПИ 53045.531.507 по КК на гр. Обзор. Про-
ектът е изложен в сградата на кметство Обзор, 
ет. 2, стая № 8, с административен адрес: Обзор, 
ул. Иван Вазов № 2, тел. за контакти 0556/351-16. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4701

2. – Община Пирдоп на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на разширение на водопроводната мрежа на 
гр. Пирдоп и канал за атмосферни води в обхват 
поземлен имот с идентификатор 56407.7.36, мест-
ност Под диспансера, поземлен имот с идентифи-
катор 56407.7.45 и поземлен имот с идентификатор 
56407.7.38 в местност Втори поток, поземлени 
имоти с идентификатори 56407.7.5, 56407.7.54 и 
56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп, община 
Пирдоп, Софийска област. Проектът е изложен за 
разглеждане в стая № 2 в сградата на общинската 
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админис- 
трация – Пирдоп.
4711

4б. – Общинската служба по земеделие – с. Не-
вестино, област Кюстендил, на основание чл. 18б, 
ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗ-
СПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски 
земи или техните наследници и на гражданите, 
на които е предоставено право на ползване върху 
земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, 
че е изготвен график за съвместно уточняване 
на имотите за селата Еремия, Лиляч, Четирци, 
Пелатиково, Ваксево, Смоличано и Кадровица. 
Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ в сградата на съответното 
кметство, сградата на Община Невестино и раз-
гласен чрез средствата за масова информация.
4664

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпила жалба от В. С. Алексиев на 
23.06.2021 г., с която се оспорва Наредба № 8121з-306 
от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне 
психологичната пригодност на държавните служи-
тели в Министерството на вътрешните работи, по 
която е образувано адм.д. № 6734/2021 г. по описа 
на Върховния административен съд.
4727

Административният съд – Велико Търново, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба на областния управител на област Велико 
Търново против Правилника за реда и условията 
за отпускане на еднократна финансова помощ за 
насърчаване на раждаемостта в община Павликени, 
приет с Решение № 349 от 27.05.2021 г. и потвър-
ден със следващо Решение № 377 от 21.06.2021 г. 
на Общинския съвет – Павликени. Образувано 
е адм. д. № 459/2021 г. по описа на Администра-
тивния съд – Велико Търново. Заинтересованите 
страни могат да се присъединят към оспорването 
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено 
за 17.09.2021 г. от 10,30 ч.
4728

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил 
протест от заместник окръжен прокурор при 
ВТОП против чл. 3, ал. 2, чл. 4, 6 и 7 „в частта 
„огнестрелно“, чл. 8, 10, 11 и 21 в частта, отна-
сяща се до пътните настилки, съдове за смет  и 
пътни знаци, и чл. 22 от Наредбата за опазване 
на обществения ред в община Стражица, приета 
с Решение № 592 по протокол № 53 от 27.12.2018 г. 
на Общинския съвет – Стражица. Образувано е 
адм. д. № 464/2021 г. по описа на Администра-
тивния съд – Велико Търново. Заинтересованите 
страни могат да се присъединят към оспорването 
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено 
за 17.09.2021 г. от 11 ч.
4729

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване на областния управител 
на област Хасково, обективирано в Заповед № АК-
04-6 от 22.07.2021 г. срещу разпоредбата на чл. 97, 
ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Димитровград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, по което е образувано адм. дело 
№ 731/2021 г. по описа на Административния 
съд – Хасково, насрочено за 20.10.2021 г. от 10 ч.
4716

Пернишкият окръжен съд съобщава на Рами 
Аси, гражданин на Сирийска арабска република, 
роден на 4.02.1980 г., в двуседмичен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ да се яви в дело-
водството на Окръжния съд – Перник, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към нея 
по гр. д. № 378/2021 г. по описа на съда, заведено 
от Ивета Калинова Иванова от с. Извор, община 
Радомир, с която искова молба против Рами Аси 
е предявен иск с правно основание чл. 62, ал. 2 
от СК. Указва на ответника Рами Аси, че ако не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4750

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

18. – Управителният съвет на Института 
на вътрешните одитори в България (ИВОБ) –  
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
редовно общо събрание на ИВОБ на 13.09.2021 г. в 
17 ч. в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, 
София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове на 
сдружението; 2. приемане на: годишен финансов 
отчет за 2020 г.; отчет за дейността на ИВОБ за 
периода 1 юни 2020 г. – 31 май 2021 г.; отчет за 
дейността на контролния съвет за периода 1 юни 
2020 г. – 31 май 2021 г.; отчет за изпълнението на 
бюджета за 2020 г.; 3. предсрочно прекратяване на 
мандата на член на управителния съвет на ИВОБ 
поради постъпило писмено заявление от лицето, 
с което подава оставка; 4. избор на нов член до 
изтичане на мандата на настоящия управителен 
съвет на ИВОБ; 5. организационни въпроси. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място при същия дневен ред независимо 
от броя на явилите се членове. Регистрирането 
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ще се извърши от 16,30 ч. на 13.09.2021 г. пред 
залата срещу представен документ за самолич-
ност. Членовете, които нямат възможност да 
участват в общото събрание, могат писмено да 
упълномощят други членове да ги представляват 
и да гласуват от тяхно име.
4791

8. – Управителният съвет на Националния 
синдикат на пожарникарите и спасителите 
„Огнеборец“ – София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква Трети редовен конгрес на ор-
ганизацията на 7 и 8.10.2021 г. от 14 ч. в бизнес 
хотел „Мак“ – Габрово, при следния дневен ред: 
1. отчетен доклад на управителния съвет за дей-
ността му през периода 1.12.2015 г. – 30.09.2021 г.; 
2. финансов отчет на контролната комисия за 
периода 1.09.2019 г. – 31.08.2021 г.; 3. предложения 
за промени в устава на НСПС „Огнеборец“; 4. 
избор на президент, вицепрезидент и председател 
на контролната комисия; 5. избор на членове на 
управителния съвет и контролната комисия; 6. 
обсъждане размера на членския внос на членовете 
на НСПС „Огнеборец“; 7. организационни въпроси.
4748

30. – Националният партиен съвет на по-
литическа партия „Българска Социалдемокра-
ция – Евролевица“ на основание чл. 23 от устава 
на БСД свиква ХV (петнадесети) редовен конгрес 
на 23.10.2021 г., събота, в София, хотел „Маринела“, 
бул. Джеймс Баучер № 100, в 12 ч. при следния 
дневен ред: 1. доклад за политическата обстановка 
и задачите на партията във връзка с предстоящите 
президентски избори; 2. обсъждане и приемане на 
политически тезиси и проекторешения на конгре-
са; 3. обсъждане и приемане на промени в устава 
на партията; 4. избор на състав на ръководни 
органи (председател, главен секретар, членове на 
Националния партиен съвет); 5. избор на състав 
на контролен орган.
4705

21. – Върховният управителен съвет на Асо-
циацията на българите по света (АБС) – Варна, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с решение на 
ВУС от 17.06.2021 г. свиква Извънреден V Велик 
събор (общо събрание) на 11 и 12.09.2021 г. в 
9 ч. в Парк-хотел „Персей“ – конферентна зала, 
при следния дневен ред: 1. промяна и допълване 
състава на ВУС; 2. промени в устава на АБС; 
3. разни. При липса на кворум Извънредният 
V Велик събор (общото събрание) ще се проведе 
един час по-късно в 10 ч. на същото място и при 
същия дневен ред. При изменение на епидемичната 
обстановка и въвеждане на по-строги мерки, и при 
невъзможност да присъстват членовете на АБС 
Общото събрание ще се проведе онлайн.
4703

15. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Сдружение на обучители и 
изследователи в България по Обща медицина“ 
(СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на СОИБОМ на 26.09.2021 г. в 9,30 ч. в 

конферентната зала на хотел „Каталина“, Цигов 
чарк, при следния дневен ред: 1. прием на нови 
членове; 2. отчети – на председателя на УС, ковчеж-
ника, председатели на комисии; 3. разни. Поканени 
за участие са всички членове на сдружението. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 18 от устава на сдружението събранието се 
отлага с един час при същия дневен ред и се счита 
за законно независимо от броя на присъстващите.
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1. – Учредителният комитет на сдружение за 
напояване „Зарра – 2020“ – с. Пъстрен, община 
Опан, област Стара Загора, на основание чл. 10, 
ал. 4 от ЗСН във връзка със Заповед № РД-09-
841 от 23.10.2020 г. на министъра на земеделието, 
храните и горите, с която е открита процедура 
по учредяване на сдружение за напояване „Зар-
ра – 2020“ – с. Пъстрен, с предмет на дейност: 
експлоатация, поддържане и реконструкция на 
хидромелиоративна инфраструктура; изграждане 
на нови напоителни и отводнителни системи и 
съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за 
напояване; отвеждане на излишните води от земе-
делските земи; изпълнение на агромелиоративни 
и агротехнически мероприятия за подобряване 
състоянието на земеделските земи; рибовъдство 
и развъждане на водоплаващи птици, отправя 
покана към всички собственици и ползватели на 
земеделски земи, които са в хидромелиоративната 
система на язовир „Пъстрен“ – с. Пъстрен, об-
щина Опан, област Стара Загора, да присъстват 
на учредително събрание на 18.10.2021 г. в 18 ч. 
в стопанския двор на с. Пъстрен, община Опан, 
при следния дневен ред: 1. регистрация на участ-
ниците в събранието и установяване спазени ли 
са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от 
ЗСН; 2. представяне на отчет на учредителния 
комитет, вземане на решение по отчета и за 
освобождаване от отговорност на учредителния 
комитет; 3. вземане на решение за учредяване на 
сдружение за напояване „Зарра – 2020“ и приемане 
на устава му; 4. избор на органи на управление 
на сдружението. Материалите по дневния ред 
на учредителното събрание са на разположение 
на учредителите в стопанския двор на с. Пъс-
трен, община Опан, област Стара Загора. При 
липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 от 
ЗСН учредителното събрание ще се проведе на 
10.11.2021 г. в 18 ч. в стопански двор – с. Пъстрен, 
при същия дневен ред.
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Поправка. Софийският университет „Св. Кли-
мент Охридски“ прави следната поправка във връзка 
с допусната техническа грешка в обявлението за 
конкурси (ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г., стр. 91): в 
конкурсите за професори и в конкурсите за доценти 
думите „7.1. Медицина (Биохимия)“ да се четат 
„4.3. Биологически науки (Биохимия)“.
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