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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 201
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Акта за изменение
на Конституцията на Международния съюз
по далекосъобщения и на Акта за изменение
на Конвенцията на Меж дународния съюз
по далекосъобщения, приет от ХLI Народно
събрание на 14 септември 2011 г.
Издаден в София на 16 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Акта за изменение на
Конституцията на Международния съюз по
далекосъобщения и на Акта за изменение
на Конвенцията на Международния съюз по
далекосъобщения
Член единствен. Ратифицира Акта за изменение на Конституцията на Международния
съюз по далекосъобщения и Акта за изменение
на Конвенцията на Международния съюз по
далекосъобщения, приети на Конференцията
на пълномощните представители в Гуадалахара, Мексико, 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10616

УКАЗ № 202
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България

и Секретариата на инициативата ЕВРИК А,
приет от ХLI Народно събрание на 14 септември 2011 г.
Издаден в София на 16 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Секретариата на инициативата ЕВРИКА
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и Секретариата на инициативата
ЕВРИК А, подписано на 27 април 2011 г. в
Брюксел.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10615

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията за 2011 г. по
Закона за електронните съобщения, приета
с Постановление № 336 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

„

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 в таблицата се създава т. 13:

13. Интегрирана мобилна спътникова 5000
система
“
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) За осъществяване на електронни съобщения чрез интегрирана мобилна спътникова
система годишната такса по ал. 1 се определя
като процент от годишните брутни приходи
от дейността на територията на Република
България при условията на ал. 2 и 3.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
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„(7) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на
елект ронни съобщени я чрез интегрирана
мобилна спътникова система за 2х15 MHz в
обхват 2 GHz е 500 000 лв.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10697

РЕШЕНИЕ № 694
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – вулкански туфизити „олигомикт“,
от находище „Оврага“, участък „Север“ и
участък „Юг“, разположено в землището на
с. Голям извор, община Стамболово, област
Хасково
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богат с т ва – неме та л н и полезн и изкопаеми – индустриални минерали – вулкански
туфизити „олигомикт“, от находище „Оврага“,
участък „Север“ и участък „Юг“, разположено
в землището на с. Голям извор, община Стамболово, област Хасково, който се извършва
със средства, осигурени от концесионера и
на негов риск. Площта, покриваща находището, е 66 454 кв. м и е индивидуализирана,
както следва:
1.1. Участък „Север“ – с площ 34 945 кв. м,
индивидуализиран с координатите на точки
от № 1 до № 8 по контура на запасите и
ресурсите съгласно координатен регистър в
координатна система „1970 г.“.
1.2. Участък „Юг“ – с площ 31 509 кв. м,
индивидуализиран с координатите на точки
от № 1 до № 8 по контура на запасите съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“
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2. Определя концесионна площ с общ
размер 110 766 кв. м, включваща площите по
т. 1.1 и 1.2, както и площите, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията
за всеки от участъците, както следва:
2.1. За участък „Север“ – с размер 55 264
кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 10 съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
2.2. За участък „Юг“ – с размер 55 502
кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 11 до № 19 съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Гравелита“ –
ООД, София – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0355 от 4 юли 2008 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
5. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културни
и историческ и паметници, национа лната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
разрешение на Министерския съвет при условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен съобразно мерките
и препоръките от решението по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
и оценката за съвместимост с предмета и
целите на опазване на защитените зони или
решението да не се извършва ОВОС и оценка
за съвместимост.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични изисквания.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
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5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
5.8. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост или върху които има
учредено право на ползване или договор за
наем със собственика на земята, както и след
извършена промяна на предназначението на
земите, покриващи находището.
5.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
5.10. Дейностите по добива на подземно
богатство от находището да се извършват
след съгласуване на цялостния проект за
добив с Агенция „Пътна инфраструктура“ и
въз основа на разрешение, издадено по реда
на чл. 26 от Закона за пътищата.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива вулкански туфизити „олигомикт“ от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – вулкански туфизити „олигомикт“;
6.1.3. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
6.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.5. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и по концесионния договор;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуби на
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подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 79 000 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по
ред и в срокове, определени в концесионния
договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко
обстоятелство, което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната
на страната, обществения ред, човешкото
здраве, околната среда, защитени със закон
територии, обекти, растителни и животински
видове, културни ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техни ческа док у мен таци я за дейност и те по
концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. тримесечни отчети за действително
добитите и продадените количества вулкански
туфизити „олигомикт“ и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
съответния период – до 15 дни след изтичането на съответното тримесечие;
6.2.7.2. окон чателен годишен от чет за
действително добитите и продадените количества вулкански туфизити „олигомикт“
и среднопретеглената им продажна цена за
съответния период – до 15 януари на следващата година;
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6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.10. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор, в случай че:
6.3.4.1. компетентният орган по Закона
за опазване на околната среда се произнесе
с решение за неодобряване на доклада по
ОВОС на инвестиционното предложение на
концесионера;
6.3.4.2. концесионерът не изпълнява основните си задължения по това решение и
по договора и/или нарушава условията на
концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните.
8. Определя за начален срок на концесията
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
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8.1. Има влязло в сила решение, с което
се одобрява докладът по ОВОС на инвестиционното предложение на концесионера, или
решение, че ОВОС не следва да се извършва,
издадено от компетентния орган.
8.2. Концесионерът е представил банковата
гаранция по т. 9.1.1.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС),
лихви и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 6000 лв. и
се представя до 7 дни след изпълнение на
условието по т. 8.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от размера
на концесионното плащане за предходната
година и дължимия върху него ДДС;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9 се представя не по-късно от 30 дни преди изтичане
валидността на предходната гаранция и е със
срок на валидност 60 дни след изтичане на
съответната година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:
10.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която
се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от
пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица,
а при износ – не по-ниска от минималната
цена за съответния продукт по данни от
„Минералс Прайз Уотч“.
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10.2. Стойността на концесионното плащане за единица добито подземно богатство
е не по-малко от 0,51 лв./т и се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация, предоставена
от Националния статистически инстит у т,
при базова статистическа информация за
цените от 2005 г.
10.3. Концесионерът внася минима лно
концесионно плащане на база 6000 тона и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.2.
10.4. В случай че като крайни продукти
от добива и/или преработката концесионерът
реализира и строителни материали, той дължи парично концесионно плащане в размер
7 на сто от произведението на количеството
добити вулкански туфизити „олигомикт“ и
среднопретеглената им продажна цена за
съответния период, която се определя на
основата на данни, представени от концесионера.
10.5. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на 4 вноски
4 пъти годишно до 15 дни след изтичане на
съответното тримесечие по сметка, посочена от концедента. Начинът на изчисляване
и сроковете за заплащане се определят в
концесионния договор.
11. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 6 месеца от
влизането в сила на концесията съгласно
условията по т. 8.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера по бюд жета на община
Стамболово, област Хасково, сума, представляваща 50 на сто от внесеното концесионно
плащане (без ДДС) за съответния период.
14. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и минималното концесионно плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
15. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Гравелита“ – ООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
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15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
15.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
15.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Оврага“, участък „Север“ и участък „Юг“, община Стамболово, област Хасково
Координатна система „1970 г.“
1. Находище „Оврага“ – участък „Север“
№
1.

X
4560529,2

Y
9439283,1

2.

4560557,3

9439278,9

3.

4560643,8

9439404,2

4.

4560437,8

9439623,3

5.

4560373,4

9439518,8

6.

4560400,6

9439502,4

7.

4560344,9

9439408,8

8.

4560366,4

9439340,7

9.

4560483,8

9439325,1

10.

4560501,1

9439328,8

2. Находище „Оврага“ – участък „Юг“
№

X

Y

11.

4560144,3

9439113,0

12.

4560132,8

9439187,3

13.

4560133,7

9439188,6

14.

4560102,4

9439291,7

15.

4560061,9

9439329,6

16.

4560050,8

9439325,3

17.

4560032,1

9439355,2

18.

4559894,8

9439302,8

19.

4559924,8

9439035,1

10685
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИЯ

по касетъчните боеприпаси
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2011 г. – ДВ,
бр. 16 от 2011 г. В сила за Република България от 1 октомври 2011 г.)
Държавите – страни по тази конвенция,
Дълбоко загрижени, че граж данското
население и отделните граж дани продължават да носят основната тежест на военните
конфликти,
Решени да сложат завинаги край на страданията и жертвите, причинявани от касетъчните боеприпаси в момента на използването
им, когато не сработят по предназначение
или бъдат изоставени,
Загрижени, че остатъците от касетъчните
боеприпаси убиват или осакатяват цивилни,
в това число жени и деца, пречат на стопанското и общественото развитие, включително чрез загуба на поминък, затрудняват
съвземането и възстановяването след конфликти, забавят или осуетяват връщането
на бежанци и принудително преселени лица,
могат да имат отрицателно отражение върху
националните и меж дународните усилия за
укрепване на мира и за хуманитарна помощ
и имат други тежки последици, които могат
да траят дълги години след употребата им,
Дълбоко загрижени и във връзка с опасностите, които представляват големите запаси
от касетъчни боеприпаси в някои страни,
запазени за оперативно използване, и решени
да осигурят бързото им унищожаване,
Смятайки за необходимо да допринесат
ефикасно по един ефективен, координиран
начин за справяне с предизвикателството за
отстраняване на остатъците от касетъчни
боеприпаси по света и да осигурят тяхното
унищожаване,
Решени също да осигурят пълноценното
упражняване на правата на всички жертви
на касет ъчни боеприпаси и признавайк и
неотменимото им достойнство,
Решени да направят всичко възможно за
осигуряване на помощ за жертвите на касетъчни боеприпаси, в т.ч. медицински грижи,
рехабилитация и психологическа подкрепа
и за обезпечаване на тяхното обществено и
икономическо интегриране,
Признавайки необходимостта да се оказва
подходяща по възраст и пол помощ на жертвите
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на касетъчни боеприпаси и да се посрещнат
специалните нужди на уязвимите групи,
Имайки предвид Конвенцията за правата
на лицата с увреждания, която, inter alia, изисква от държавите – страни по посочената
конвенция, да се задължат да осигуряват
и насърчават пълноценно упражняване на
всички човешки права и основни свободи
на всички лица с увреждания, без дискриминация на база увреждания,
Имайки предвид необходимостта адекватно да се координират усилията, полагани в
различни форуми, за осигуряване правата
и нуждите на жертвите на различни видове
оръжия и решени да не допуснат дискриминация сред жертвите на различни видове
оръжия,
Потвърждавайки, че в случаите, които
не са обхванати от тази конвенция или от
други международни договори, гражданските
лица и воюващите остават под защитата и
действието на принципите на международното право, произтичащо от установените
обичаи, принципите на хуманността и от
императивите на обществената съвест,
Решени също, че на въоръжени групи,
различни от въоръжени сили на държава,
не следва при никакви обстоятелства да се
позволява да се занимават с дейност, забранена за държава – страна по тази конвенция,
Приветствайки много широката международна подкрепа за международните норми, забраняващи противопехотните мини,
заложена в Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване от 1997 г.,
При в е т с т в а й к и с ъ щ о п рие м а не т о н а
Протокола за взривни военни остатъци към
Конвенцията за забрани или ограничения
върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат
за прекомерно нараняващи или за имащи
неизбирателни въздействия и влизането му
в сила на 12 ноември 2006 г. и желаейки да
засилят защитата на гражданските лица от
последствията от остатъците от касетъчни
боеприпаси в области, излезли от конфликт,
Имайки предвид също Резолюция 1235 на
Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и Резолюция 1612
на Съвета за сигурност на ООН за децата
във въоръжените конфликти,
Приветствайки също мерките, приети на
национално, регионално и глобално равнище
в последните години, насочени към забрана,
ограничаване или спиране на използването,
складирането, производството и трансфера
на касетъчни боеприпаси,
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Подчертавайки ролята на обществената
съвест за укрепване на принципите на хуманността, за което свидетелства световният
призив за слагане край на страданията на
граж данските лица, причинявани от касетъчните боеприпаси, и отдавайки дължимото
на усили ята в тази насока, положени от
ООН, Международния комитет на Червения
кръст, Коалицията против касетъчните боеприпаси и редица други неправителствени
организации по света,
Потвърждавайки Декларацията от Конференцията в Осло по касетъчните боеприпаси,
с която inter alia държавите признаха сериозните последици, причинявани от касетъчните
боеприпаси, и се ангажираха да сключат до
2008 г. правно обвързващ документ, с който
да се забрани използването, складирането,
производството и трансферът на касетъчни
боеприпаси, които причиняват неприемливи
вреди на гражданските лица, и желанието
си да създадат рамка за сътрудничество и
помощ, която осигурява адекватно обезпечаване на грижи и рехабилитация за жертвите,
разчистване на засегнатите райони, обучение
по намаляване на риска и унищожаване на
запасите,
Подчертавайки, че е желателно за присъединяване към тази конвенция да бъдат
привлечени всички държави и решени да
работят усилено, за да стане тя универсална
и да се прилага изцяло,
Опирайки се на принципите и правилата
на международното хуманитарно право, в
частност на принципа, че правото на страните във въоръжен конфликт да избират
средствата или методите за водене на война
не е неограничено, и правилата, че страните
във въоръжен конфликт следва винаги да
правят разграничение меж ду граж данското
население и воюващите и меж ду граж дански обекти и военни цели и съответно да
насочват операциите си само срещу военни
цели, че при воденето на военни операции
следва винаг и да се полага старание за
предпазване на г ра ж данското население,
отделните цивилни и граж дански обекти
и че гражданското население и отделните
цивилни имат обща защита срещу опасностите, пораждани от военните операции,
се споразумяха за следното:
Член 1
Общи задължения и приложно поле
1. Всяка държава страна се задължава
никога и при никакви обстоятелства:
(а) да не използва касет ъчни боепри		 паси;
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(б) да не разработва, произвежда, при		 добива по друг начин, запазва или
		 предава на някого, пряко или косвено,
		 касетъчни боеприпаси;
(в) да не съдейс т ва, насърча ва и л и
		 подтиква някого да се заеме с дей		 ност, забранена за държава – страна
		 в тази конвенция.
2. А линея 1 от този член важи, mutatis
mutandis, за взривните бойни елементи, специално проектирани за разпръскване или
изстрелване от разпръскващи устройства,
прикрепени към летателни апарати.
3. Тази конвенция не се отнася за мините.
Член 2
Определения
По смисъла на тази конвенция:
1. „Жертви на касет ъчни боеприпаси“
са всички хора, които са загинали или понесли физически или психологически травми, икономически загуби, изпаднали са от
обществото или упражняването на правата
им е било сериозно затруднено по причина
на използване на касетъчни боеприпаси. Те
включват лицата, пряко засегнати от касетъчните боеприпаси, както и засегнатите
техни семейства и общности.
2. „Касетъчен боеприпас“ е конвенционален боеприпас, проектиран да разпръсква или
освобождава взривни суббоеприпаси, всеки
с тегло до 20 кг, и включва тези взривни
суббоеприпаси. Той не означава:
(а) боеприпас или взривен суббоепри		
пас, проектиран да разпръсква огън,
		
дим, пиротехнически вещества или
		
радиолокационни заглушители, или
		
боеприпас, проектиран изключител		
но за цели на противовъздушната
		
отбрана;
(б) боеприпас или елемент на боепри		
пас, проектиран да създава електри		
чески или електронни въздействия;
(в) боеприпас, който за недопускане
		
на неизбирателно поразяващо дейст		
вие върху голяма площ и рисковете,
		
създадени от невзривени суббоепри		
паси, има всички от следните харак		
теристики:
(i) всеки боеприпас съдържа до десет
		
взривни суббоеприпаси;
(ii) всеки взривен суббоеприпас тежи
		
повече от четири килограма;
(iii) всеки взривен суббоеприпас е про		
ектиран да открива и поразява ед		
на цел;
(iv) всеки взривен суббоеприпас е снабден
		
с електронен механизъм за самоуни		
щожаване;
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(v) всеки взривен суббоеприпас е снабден
		
с електронен механизъм за самоде		
активиране.
3. „Взривен суббоеприпас“ е конвенционален боеприпас, който, за да изпълни задачата
си, трябва да бъде разпръснат или освободен
от касетъчен боеприпас и е проектиран да
действа чрез детонация на взривен заряд
преди, по време или след физически удар.
4. „Отказал касетъчен боеприпас“ е касетъчен боеприпас, който е бил изстрелян,
пуснат, изстрелян от ракетна или артилерийска система или по друг начин доставен и
който е трябвало да разпръсне или освободи
взривните си суббоеприпаси, но е отказал.
5. „Невзривен суббоеприпас“ е взривен
суббоеприпас, който е бил разпръснат или
освободен или по друг начин отделен от
касетъчен боеприпас и не се е взривил по
предназначение.
6. „Изоставени касетъчни боеприпаси“
са касетъчни боеприпаси или взривни суббоеприпаси, които не са били използвани,
а са изоставени или изхвърлени и повече
не са под контрола на страната, която ги
е изоставила или изхвърлила. Те може да
са били подготвени за използване или не.
7. „Остатъци от касетъчни боеприпаси“
са отказали касетъчни боеприпаси, изоставени касетъчни боеприпаси, неексплодирали
взривни суббоеприпаси и невзривени бойни
елементи.
8. „Трансфер“ вк лючва, в доп ъ лнение
към физическото преместване на касетъчни
боеприпаси към или от национална територия, предаване на собствеността и контрола върху касетъчните боеприпаси, но не
включва трансфер на територия, на която
има остатъци от касетъчни боеприпаси.
9. „Механизъм за самоунищожаване“ е
вграден автоматичен механизъм, който е
доп ъ лнение к ъм основни я механизъм за
задействане на боеприпаса и осигурява унищожаване на боеприпаса, в който е вграден.
10. „Механизъм за самодеактивиране“ е
автоматично привеж дане на боеприпас в
неизползваемо състояние чрез необратимо
изтощаване на елемент, напр. батерия, който
е от възлово значение за сработването на
боеприпаса.
11. „Район, засегнат от касетъчни боеприпаси“ е район, за който се знае или се
подозира, че съдържа остатъци от касетъчни
боеприпаси.
12. „Мина“ е боеприпас, проектиран да
се постави под, върху или близо до земята
или друга повърхност и да бъде взривен от
п рисъст вието, близост та и ли кон так та с
човек или превозно средство.
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13. „Взривен боен елемент“ е конвенционален боеприпас с тегло до 20 кг, който не
е самодвижещ се и за да изпълни задачата
си, се разпръсква или освобождава от разпръскващо устройство и е проектиран да
действа чрез детонация на взривен заряд
преди, по време или след удар.
14. „Разпръскващо устройство“ е контейнер, проектиран да разпръсква или освобождава взривни бойни елементи и който
е монтиран на летателен апарат в момента
на разпръскване или освобождаване.
15. „Невзривен боен елемент“ е взривен
боен елемент, който е бил разпръснат, освободен или по друг начин отделен от касетъчен
боеприпас и не се е взривил по предназначение.
Член 3
Съхранение и унищожаване на запасите
1. Всяка държава страна отделя, съгласно
националните си закони, всички касетъчни
боеприпаси под нейна юрисдикция и конт рол от боеприпасите, предназначени за
оперативно използване, и ги обозначава с
цел унищожаване.
2. Всяка държава страна се задължава да
унищожи или да осигури унищожаването на
всички касетъчни боеприпаси, упоменати в
алинея 1 от този член, възможно най-скоро,
но не по-късно от осем години след влизане
на тази конвенция в сила за тази държава
страна. Всяка държава страна се задължава
да осиг у ри методите за у нищожаване да
отговарят на приложимите международни
с та н дар т и за опазва не на общес т вено т о
здраве и околната среда.
3. Ако държава страна е на мнение, че
няма да бъде в състояние да унищожи или
да осигури унищожаването на всички касетъчни боеприпаси, упоменати в алинея 1 от
този член, в срок осем години след влизане
на тази конвенция в сила за тази държава
страна, тя може да подаде искане до среща на
държавите страни или конференция-преглед
за продължаване на срока за приключване
унищожаването на касетъчните боеприпаси
с период до четири години. Държава страна
има право, при изключителни обстоятелства,
да поиска допълнителни продължения до
четири години общо. Поисканите продължения не може да превишават броя години,
строго необходим за тази държава страна
да изпълни задълженията си по алинея 2
от този член.
4. Във всяко искане за продължение се
посочва:
(а) времетраенето на исканото продъл		 жение;
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(б) подробно обяснение на исканото про		 дължение, в т.ч. финансовите и тех		 ническите средства, с които разпола		 га или са необходими на държавата
		 страна за унищожаване на всички
		 касетъчни боеприпаси, упоменати
		 в алинея 1 от този член, и ако е при		 ложимо, изключителните обстоятел		 ства, които го оправдават;
(в) план как и кога ще приключи уни		 щожаването на запасите;
(г) количеството и видът касетъчни бое		 припаси и взривни елементи на бое		 припаси, притежавани при влизане		 то в сила на тази конвенция за тази
		 държава страна и евентуално до		 пълнителни касетъчни боеприпаси
		 и взривни елементи на боеприпаси,
		 открити след влизането є в сила;
(д) количеството и видът касетъчни бое		 припаси и взривни елемен т и на
		 боеприпаси, унищожени през пери		 ода, упоменат в алинея 2 от този
		 член; и
(е) количеството и видът касет ъчни
		 боеприпаси и взривни суббоеприпа		 си, които остава да бъдат унищоже		 ни през исканото продължение, и
		 годишният темп на унищожаване,
		 който се очаква да бъде поддържан.
5. Срещата на д ържави те ст рани и ли
конференцията-преглед, вземайки предвид
факторите, упоменати в алинея 4 от този
член, разглежда искането и решава с мнозинство на гласовете на държавите страни,
които участват и гласуват, дали да одобри
искането за продължение. Държавите страни
могат да одобрят по-кратко продължение от
поисканото и могат да предложат показатели
за сравнителна оценка на продължението,
според случая. Искане за продължение се
подава най-малко девет месеца преди срещата
на държавите страни или конференциятапреглед, на които то ще се разглеж да.
6. Независимо от разпоредбите на член 1
от тази конвенция се допуска запазването
или придобиването на ограничен брой касетъчни боеприпаси и взривни суббоеприпаси
с цел разработка и обучение по техники на
откриване, прочистване или унищожаване
на касетъчни боеприпаси и взривни суббоеприпаси или за разработка на мерки за
противодействие на касетъчни боеприпаси.
Количеството запазени или придобити взривни суббоеприпаси не може да превишава
минималния им брой, абсолютно необходим
за тези цели.
7. Независимо от разпоредбите на член 1
от тази конвенция се допуска трансфер на
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касетъчни боеприпаси в друга държава страна с цел унищожаване, както и за целите,
посочени в алинея 6 от този член.
8. Държави те ст рани, кои то запазват,
придобиват или т рансферират касет ъчни
боеприпаси или взривни суббоеприпаси за
целите, посочени в алинеи 6 и 7 от този член,
представят подробен доклад за планираното
и реалното използване на тези касетъчни
б о еп ри паси и в з ри вн и с у бб о еп ри паси и
техните видове, количества и номера на
партидите. Ако касетъчните боеприпаси и
взривни суббоеприпаси се трансферират в
друга държава страна за такива цели, докладът следва да посочва получаващата страна.
Такъв доклад се подготвя за всяка година,
през която държава страна запазва, придобива или трансферира касетъчни боеприпаси
или взривни суббоеприпаси, и се представя
на Генералния секретар на ООН не по-късно
от 30 април на следващата година.
Член 4
Разчистване и унищожаване на остатъци
от касет ъчни боеприпаси и обу чение по
намаляване на риска
1. Всяка държава страна се задължава
да разчист и и у нищож и и ли да осиг у ри
разчистване и унищожаване на остат ъци
от касетъчни боеприпаси, намиращи се в
райони, засегнати от касетъчни боеприпаси,
под нейна юрисдикция или контрол, както
следва:
(а) когато остат ъци те от касет ъчни
		 боеприпаси се намират в райони
		 под нейна юрисдикция или контрол
		 към деня на влизане в сила на тази
		 конвенция за тази държава страна,
		 това разчистване и унищожаване
		 приключва възможно най-скоро, но
		 не по-късно от десет години след
		 тази дата;
(б) когато след влизане в сила на тази
		 конвенция за тази държава страна
		 касетъчните боеприпаси са се пре		 върнали в остатъци от касетъчни
		 боеприпаси, намиращи се в райони
		 под нейна юрисдикция или контрол,
		 това разчистване и унищожаване
		 трябва да приключи възможно най		 скоро, но не по-късно от десет години
		 след края на активните бойни дейст		 вия, при които тези касетъчни бое		 припаси са се превърнали в остатъци
		 от касетъчни боеприпаси; и
(в) при изпълнение на едното от задъл		 женията си, описани в подточки (а)
		 и (б) от тази алинея, тази държава
		 страна прави декларация за съот-
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		 ветствие на следващата среща на
		 държавите страни.
2. При изпълнение на задълженията си по
алинея 1 от този член всяка държава страна
взема следните мерки при първа възможност, отчитайки разпоредбите на член 6 от
тази конвенция относно меж ду народното
сътрудничество и съдействие:
(а) проучване, оценка и регистриране
		 на заплахата, която представляват
		 остатъците от касетъчни боеприпаси,
		 като се полагат всички усилия за
		 установяване на всички райони под
		 нейна юрисдик ци я или конт рол,
		 засегнати от касетъчни боеприпаси;
(б) оценка и подреж дане по приоритет
		 на нуждите от обозначаване, защита
		 на гражданските лица, разчистване
		 и унищожаване, вземане на мерки за
		 набиране на ресурси и разработване
		 на национален план за изпълнение
		 на тези дейности, използвайки, когато
		 е целесъобразно, наличните струк		 тури, опит и методологии;
(в) вземане на всички възможни мерки,
		 за да се осигури, че всички райони,
		 засегнати от касетъчни боеприпаси
		 и под нейна юрисдикция или контрол,
		 са с обозначени перимет ри, под
		 наблюдение и обезопасени с огради
		 или други средства, за да се осигури
		 надеждно недопускане на цивилни;
		 за обозначаване на районите, за
		 които се подозира, че са засегнати,
		 следва да се използват такива преду		 предителни знаци, които са лесно		 разбираеми за засегнатата общност;
		 табелите и другите знаци за грани		 ците на опасния район следва, докол		 кото е възможно, да бъдат видими,
		 четливи, трайни и устойчиви на
		 вли яни ята на средата и ясно да
		 показват коя страна на очертаната
		 граница е вътрешна за районите,
		 засегнати от касетъчни боеприпаси,
		 и коя страна се смята за безопасна;
(г) разчистване и унищожаване на всич		 ки остатъци от касетъчни боепри		 паси, намиращи се в райони под ней		 на юрисдикция или контрол; и
(д) провеждане на обучение по намаля		 ване на риска, за да може граж дан		 с к и т е л и ц а , ж и в е е щ и в ъ в и л и
		 около районите, засегнати от касе		 тъчни боеприпаси, да са наясно за
		 риска, който тези остатъци предста		 вляват.
3. При извършване на дейностите, описани в алинея 2 от този член, всяка държава

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

страна взема под внимание международните
стандарти, в т.ч. Международните стандарти
за минни дейности (IMAS).
4. Тази алинея важи за случаите, в които
касетъчни боеприпаси биват използвани или
изоставени от една държава страна преди
влизането в сила на тази конвенция за тази
държава страна и са се превърнали в остатъци от касетъчни боеприпаси, намиращи
се в райони под юрисдикцията или контрола
на друга държава страна към момента на
влизане в сила на тази конвенция по отношение на последната:
(а) в такива случаи при влизане в сила
		 на тази конвенция по отношение на
		 двете държави страни първата дър		 жава страна настоятелно се призова		 ва да осигури, inter alia, съдействие
		 с технически, финансови, материал		 ни или човешки ресурси на втората
		 държава страна или двустранно, или
		 ч рез взаимно съгласу вана т рета
		 страна, в т. ч. чрез системата на
		 ООН или други подходящи органи		 зации, за улесняване обозначаването,
		 разчистването и унищожаването на
		 такива остатъци от касетъчни бое		 припаси;
(б) това съдействие включва, когато е
		 налице, информация за видовете и
		 количествата използвани касетъчни
		 боеприпаси, точните места на ударите
		 с касетъчни боеприпаси и районите,
		 за които се знае, че се намират ос		 татъци от касетъчни боеприпаси.
5. Когато държава страна е на мнение,
че няма да бъде в състояние да разчисти
и унищожи или да осигури разчистването
и унищожаването на всички остатъци от
касетъчни боеприпаси, упоменати в алинея
1 от този член, в срок десет години след
влизането в сила на тази конвенция за тази
държава страна, тя има право да подаде
искане до среща на държавите страни или
конференция-преглед за продължаване на
срока за приключване унищожаването на
такива остатъци от касетъчни боеприпаси с
период до пет години. Поисканото продължение не може да превишава броя години,
строго необходим за тази държава страна
да изпълни задълженията си по алинея 1
от този член.
6. Искане за продължение се подава до
среща на държавите страни или конференция-преглед преди изтичане на срока, упоменат в алинея 1 от този член за тази държава
страна. Всяко искане се подава най-малко
девет месеца преди срещата на държавите
страни или конференцията-преглед, на които
то ще се разглежда. Всяко искане излага:
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(а) времетраенето на исканото продъл		 жение;
(б) подробно обяснение на исканото
		 продължение, в т.ч. финансовите
		 и техническите средства, с които
		 разполага или са необходими на дър		 жавата ст рана за разчист ване и
		 унищожаване на всички остатъци
		 от касетъчни боеприпаси през вре		 мето на исканото продължение;
(в) подготовката на предстоящата работа
		 и състоянието на вече извършената
		 работа по националните програми
		 за разчистване и разминиране през
		 първоначалния десетгодишен срок,
		 упоменат в алинея 1 от този член,
		 и евент уалните му продъл жени я
		 впоследствие;
(г) общата площ, съдържаща остатъци
		 от касетъчни боеприпаси към мо		 мента на влизане в сила на тази
		 конвенция по отношение на тази
		 държава страна, и евентуално други
		 площи, съдържащи остатъци от ка		 сетъчни боеприпаси, открити след
		 посоченото влизане в сила;
(д) общата площ, съдържаща остатъци
		 от касетъчни боеприпаси, открити
		 след влизането в сила на тази кон		 венция;
(е) общата площ, съдържаща остатъци
		 от касетъчни боеприпаси, които ос		 тава да бъдат разчистени през срока
		 на предлаганото продължение;
(ж) обстоятелствата, които са намалили
		 способността на държавата страна
		 да унищожи всички остатъци от ка		 сетъчни боеприпаси, намиращи се
		 в райони под нейната юрисдикция
		 или контрол през първоначалния
		 десетгодишен срок, упоменат в али		 нея 1 от този член, и тези, които мо		 гат да намалят способността є през
		 исканото продължение;
(з) хуманитарните, социалните, иконо		 мическите и екологичните последи		 ци от исканото продължение; и
(и) друга информация, имаща отноше		 ние към исканото продължение.
7. Срещата на държавите страни или конференцията-преглед, вземайки под внимание
факторите, упоменати в алинея 6 от този член,
включително, inter alia, количествата отчетени
касетъчни боеприпаси, разглежда искането
и решава с мнозинство на гласовете на държавите страни, които присъстват и гласуват,
дали да одобри искането за продължение.
Държавите страни могат да одобрят по-крат-
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ко продължение от поисканото и могат да
предложат показатели за сравнителна оценка
на продължението, според случая.
8. Такова продължение може да бъде подновено за срок до пет години след подаване на
ново искане съгласно алинеи 5, 6 и 7 от този
член. При поискване на ново продължение
държавата страна представя имаща отношение допълнителна информация за това, какво
е предприето през изтеклото продължение,
одобрено съгласно този член.
Член 5
Помощ за жертвите
1. По отношение на жертвите на касетъчните боеприпаси в районите под нейна
юрисдик ци я или конт рол всяка държава
страна, в съответствие с действащите норми
на международното хуманитарно право и тези
в областта на правата на човека, предоставя
подходяща помощ, съобразена с възрастта и
пола, включително медицински грижи, рехабилитация и психологическа подкрепа, както
и обезпечава тяхното социално и икономическо включване. Всяка държава страна полага
всички усилия да събере надеждни данни за
жертвите на касетъчните боеприпаси.
2. При изпълнение на задълженията си по
алинея 1 от този член всяка държава страна:
(а) оценява нуждите на жертвите на ка		
сетъчните боеприпаси;
(б) разработва, въвежда и прилага необ		
ходимите национални закони и по		
литика;
(в) разработва национален план и бю		
джет, в т. ч. срокове за изпълнение
		
на тези дейности, с цел те да бъдат
		
включени в съществуващите наци		
онални рамки и механизми относно
		
уврежданията, развитието и правата
		
на човека, спазвайки специфичните
		
роли и принос на съответните фак		
тори;
(г) взема мерки за мобилизиране на
		
вътрешни и международни ресурси;
(д) избягва дискриминация срещу и сред
		
жертвите на касетъчните боеприпаси
		
или между жертвите на касетъчни		
те боеприпаси и понеслите травми
		
или увреждания по други причини;
		
разлики в третирането може да има
		
само на база медицински, рехабили		
тационни, психологически или соци		
ално-икономически потребности;
(е) тясно се консултира и активно се
		
ангажира с жертвите на касетъчните
		
боеприпаси и техните представител		
ни организации;
(ж) определя точка за контакт в рам		
ките на правителството за коорди-
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наци я по въпросите, свързани с
прилагането на този член; и
се стреми да възприеме съответните
указания и добри практики, включително в областта на медицинските
грижи, рехабилитацията и психологическата подкрепа, както и социалното и икономическото включване.

Член 6
Международно сътрудничество и помощ
1. При изпълнение на задълженията си по
тази конвенция всяка държава страна има
правото да търси и получава помощ.
2. Всяка държава страна, която е в състояние, оказва техническа, материална и финансова помощ на държави страни, засегнати
от касетъчни боеприпаси, за изпълнение на
задължения по тази конвенция. Такава помощ
може да се предоставя, inter alia, чрез системата на ООН, международни, регионални
или национални организации или институции,
неправителствени организации или институции или на двустранна основа.
3. Всяка държава страна се задължава да
улеснява и има право да участва във възможно
най-пълен обмен на оборудване и научнотехническа информация по прилагането на
тази конвенция. Държавите страни нямат
право да налагат необосновани ограничения
върх у предоставянето и полу чаването на
оборудване за прочистване и др. подобно и
свързаната с него технологична информация
за хуманитарни цели.
4. В допълнение към задълженията, които може да има съгласно алинея 4 от член
4 от тази конвенция, всяка държава страна,
която е в състояние, осигурява съдействие за
разчистване и унищожаване на остатъците
от касетъчни боеприпаси и информация за
различните средства и технологии, свързани
с разчистване на касетъчните боеприпаси, и
списъци на експерти, експертни ведомства
или национални звена за контакт по разчистването и унищожаването на остатъците
от касетъчни боеприпаси и съпътстващите
дейности.
5. Всяка държава страна, която е в състояние, оказва съдействие за унищожаването на
запасите от касетъчни боеприпаси и помощ
при изясняване, оценяване и подреждане по
приоритет на нуждите и практическите мерки
във връзка с обозначаването, обучението по
намаляване на риска, защита на цивилните
лица и разчистване и унищожаване, както
предвижда член 4 от тази конвенция.
6. Ако след влизане в сила на тази конвенция касетъчни боеприпаси се превърнат в
остатъци от касетъчни боеприпаси, намиращи
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се в райони под юрисдикцията или контрола на
държава страна, всяка държава страна, която
е в състояние, спешно предоставя извънредна
помощ на засегнатата държава страна.
7. Всяка държава страна, която е в състояние, оказва съдействие за изпълнение на
задълженията, упоменати в член 5 от тази
конвенция, за осигуряване на подходяща по
възраст и пол помощ, включително медицински грижи, рехабилитация и психологическа подкрепа, както и за социалното и
икономическото включване на жертвите на
касетъчни боеприпаси. Такава помощ може
да се предоставя, inter alia, чрез системата
на ООН, меж дународни, регионални или
национални организации или институции,
Международния комитет на Червения кръст,
националните дружества на Червения кръст и
Червения полумесец и тяхната международна
федерация, неправителствени организации
или на двустранна основа.
8. Всяка държава страна, която е в състояние, съдейства, за да допринесе за икономическото и социалното възстановяване, необходимо вследствие използването на касетъчни
боеприпаси в засегнатите държави страни.
9. Всяка държава страна, която е в състояние, може да прави вноски в съответните
целеви фондове, за да улесни оказването на
помощ по този член.
10. Всяка държава страна, която търси и
получава помощ, взема всички подходящи
мерки за улесняване навременното и ефикасно
прилагане на тази конвенция, включително
улесняване на влизането и напускането на
персонал, материали и оборудване, по начин,
отговарящ на националните закони и наредби,
ползвайки най-добрите практики по света.
11. Всяка държава страна има право, с цел
разработване на национален план за действие,
да помоли системата на ООН, регионални
организации, други държави страни или други
компетентни междуправителствени или неправителствени институции да помогнат на
нейните органи за определяне, inter alia, на:
(а) естеството и разпръскването на ос		
татъците от касетъчни боеприпаси
		
в районите под нейна юрисдикция
		
или контрол;
(б) финансовите, технологичните и чо		
вешките ресурси, необходими за из		
пълнение на плана;
(в) времето, нужно за разчистване и
		
унищожаване на всички остатъци
		
от касетъчни боеприпаси, намиращи
		
се в районите под нейна юрисдикция
		
или контрол;
(г) програмите за обучение по намаля		
ване на риска и дейностите по ин-
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формиране, за да се намалят случаите
		
на травми и смърт, причинени от
		
остатъци от касетъчни боеприпаси;
(д) съдействието за жертвите на касе		
тъчни боеприпаси; и
(е) връзк ите на координаци я меж ду
		
правителството на въпросната дър		
жава страна и съответните прави		
телствени, междуправителствени и
		
неправителствени органи, които ще
		
работят по изпълнението на плана.
12. Държавите страни, предоставящи и
получаващи помощ според разпоредбите на
този член, си сътрудничат с цел осигуряване
на пълно и цялостно прилагане на договорените програми за помощ.
Член 7
Мерки за прозрачност
1. Всяка държава страна докладва пред
Генералния секретар на ООН при първа възможност и във всички случаи не по-късно от
180 дни след влизане в сила на тази конвенция
за тази държава страна относно:
(а) националните мерки по прилагане,
		
упоменати в член 9 от тази кон		
венция;
(б) общото количество на всички касе		
тъчни боеприпаси, в т.ч. взривните
		
суббоеприпаси, упоменати в алинея
		
1 от член 3 от тази конвенция, с раз		
бивка по вид, количество и ако е
		
възможно, номер на партида за все		
ки вид;
(в) тех ническ ите харак теристик и на
		
всеки вид касетъчни боеприпаси,
		
произведени от тази държава страна
		
преди влизането в сила на тази кон		
венция за нея, доколкото са извест		
ни, и на тези, които в момента прите		
жава или владее, давайки, когато е
		
възможно, такива видове информа		
ция, които могат да улеснят иденти		
фикацията и разчистването на ка		
сетъчните боеприпаси; като мини		
мум тази информация включва раз		
мерите, типа на взривателя, заряда
		
взривно вещество, съдържанието на
		
метал, цветни снимки и друга ин		
формация, която би улеснила раз		
чистването на остатъците от касе		
тъчни боеприпаси;
(г) състоянието и напредъка по програ		
мите за конверсия и затваряне на
		
производствените мощности за ка		
сетъчни боеприпаси;
(д) състоянието и напредъка по про		
грамите за унищожаване съгласно
		
член 3 от тази конвенция на касе		
тъчните боеприпаси, включително
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взривните суббоеприпаси, с подробности за методите, които ще се
използват при унищожаването, местата на всички площадки за унищожаване и валидните стандарти по
безопасност и екология, които следва
да се спазват;
видовете и количествата касетъчни
боеприпаси, включително взривните
суббоеприпаси, унищожени съгласно
член 3 от тази конвенция, включително подробности за използваните
методи за унищожаване, местата
на площадките за унищожаване и
спазените валидни стандарти по
безопасност и екология;
запасите от касетъчни боеприпаси,
включително взривните суббоеприпаси, открити след докладваната
програма, упомената в подточка (д)
о т тази а л и нея, и п ла нове т е за
унищожаването им съгласно член 3
от тази конвенция;
доколкото е възможно, размерите и
разположението на всички райони,
засегнати от касетъчни боеприпаси под нейна юрисдикция или контрол, с възможно най-големи подробности за типа и количествата от
всеки вид остатъци от касетъчни
боеприпаси в тези райони и кога са
били използвани;
състоянието и напредъка по програмите за разчистване и унищожаване
на всички видове и количества остатъци от касетъчни боеприпаси, разчистени и унищожени съгласно член
4 от тази конвенция, включително
размера и разположението на разчистените райони, засегнати от касетъчни боеприпаси, и разбивка по
количество на всеки вид разчистен
и унищожен остатък от касетъчен
боеприпас;
мерките, взети за обучение по намаляване на риска и в частност за
навременно и ефикасно предупреждаване на цивилните, живеещи в
райони, засегнати от касетъчни боеприпаси, под нейна юрисдикция или
контрол;
състоянието и напредъка по изпълнение на задълженията є по член 5
от тази конвенция за предоставяне
на подходяща по възраст и пол помощ, включително медицински грижи, рехабилитация и психологическа
подкрепа, както и обезпечаване на
социално и икономическо интегриране на жертвите на касетъчни бое-
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припаси и за събиране на надеждни
		
и релевантни данни за жертвите на
		
касетъчни боеприпаси;
(л) наименования и данни за връзка с
		
институциите, натоварени да дават
		
информация и изпълняват мерките,
		
описани в тази алинея;
(м) обема на националните ресу рси,
		
включително финансови, материал		
ни или в натура, заделени за изпъл		
нение на членове 3, 4 и 5 от тази
		
конвенция; и
(н) обемите, видовете и целите на меж		
дународното сътрудничество и по		
мощ, предвидени по член 6 от тази
		
конвенция.
2. Информацията, подадена по алинея 1
от този член, се актуализира от държавите
страни ежегодно по отношение на предходната календарна година и се представя на
Генералния секретар на ООН не по-късно
от 30 април на следващата година.
3. Генералният секретар на ООН разпространява всички така получени доклади сред
държавите страни.
Член 8
Улесняване и изясняване във връзка със
спазването на разпоредбите
1. Държавите страни се съгласяват взаимно
да се допитват и си сътрудничат по прилагането на разпоредбите на тази конвенция и да
работят заедно в дух на сътрудничество, за да
улеснят изпълнението от държавите страни
на задълженията им по тази конвенция.
2. Ако една или повече държави страни
желаят да изяснят или опитат да решат въпрос, свързан с изпълнение на разпоредбите
на тази конвенция от друга държава страна,
тя може да подаде, чрез Генералния секретар
на ООН, искане за разяснение по въпроса до
държавата страна. Това искане се придружава с цялата подходяща документация. Всяка
държава страна се въздържа от неоправдани
искания за разяснение, за да не се злоупотребява с тях. Държава страна, която получи
искане за разяснение, дава чрез Генералния
секретар на ООН и в срок 28 дни на поискалата държава страна цялата информация,
която би помогнала за изясняване на въпроса.
3. Ако поискалата държава страна не получи отговор чрез Генералния секретар на
ООН в посочения срок или сметне отговора
на искането за разяснение за незадоволителен, тя има право да постави въпроса, чрез
Генералния секретар на ООН, на следващата
среща на държавите страни. Генералният
секретар на ООН разпраща искането за разяснение, придружено с цялата подходяща за
него документация, до всички държави страни.
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Цялата такава информация се представя на
запитаната държава страна, която има право
на отговор.
4. До свикването на среща на държавите
страни въпросната държава страна има право
да поиска от Генералния секретар на ООН
да посредничи за улесняване на поисканото
разяснение.
5. Когато въпрос бъде отнесен до нея
съгласно алинея 3 от този член, срещата на
държавите страни най-напред решава дали
да продължи да разглежда въпроса, вземайки
предвид информацията, представена от въпросните държави страни. Ако вземе такова
решение, срещата на държавите страни има
право да предложи на въпросните държави
страни начини и средства за доизясняване и
решаване на разглеждания въпрос, включително започване на подходящи процедури по
международното право. Ако за разглеждания
въпрос бъде определено, че се дължи на обстоятелства извън контрола на запитаната
държава страна, срещата на държавите страни
има право да препоръча подходящи мерки,
в т.ч. прилагане на съвместните мерки, упоменати в член 6 от тази конвенция.
6. В допълнение към процедурите от алинеи
2 до 5 от този член срещата на държавите
страни има право да реши да приеме други
общи процедури или конкретни механизми за
изясняване на изпълнението, в т. ч. фактите,
и за разрешаване на случаите на неспазване
на разпоредбите на тази конвенция, както
сметне за уместно.
Член 9
Национални мерки за прилагане
Всяка държава страна взема всички подходящи правни, административни и други
мерки за изпълнение на тази конвенция,
в т.ч. налагане на наказателни санкции за
предотвратяване и борба с дейности, забранени за държава страна по тази конвенция,
предприемани от лица или в територия под
нейна юрисдикция или контрол.
Член 10
Уреждане на спорове
1. Ако между две или повече държави
страни възникне спор във връзка с тълкуването или прилагането на тази конвенция,
въпросните държави ст рани се допитват
взаимно с цел бързо разрешаване на спора
чрез преговори или друго мирно средство
по техен избор, включително прибягване до
срещата на държавите страни и отнасяне до
Международния съд съгласно статута на съда.
2. Срещата на държавите страни може да
помогне за разрешаването на спора по начин,
който сметне за подходящ, включително като
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предложи посредничество, призове въпросните държави страни да започнат процедура
по разрешаване по техен избор и препоръча
краен срок за избрана процедура.
Член 11
Срещи на държавите страни
1. Държавите страни се срещат редовно,
за да разгледат и при необходимост вземат
решение по всички въпроси, свързани с прилагането или изпълнението на тази конвенция,
включително:
(а) функционирането и състоянието на
		
тази конвенция;
(б) въпроси, произтичащи от докладите,
		
представяни съгласно разпоредбите
		
на тази конвенция;
(в) международно сътрудничество и по		
мощ в съответствие с член 6 от тази
		
конвенция;
(г) разработване на технологии за про		
чистване на остатъци от касетъчни
		
боеприпаси;
(д) документи, представяни от държави		
те страни по членове 8 и 10 от тази
		
конвенция; и
(е) документи, представяни от държа		
вите страни, както е предвидено в
		
членове 3 и 4 от тази конвенция.
2. Първата среща на държавите страни
се свиква от Генералния секретар на ООН в
срок от една година след влизане в сила на
тази конвенция. Следващите срещи се свикват
от Генералния секретар на ООН ежегодно до
първата конференция-преглед.
3. Държави, които не са страна по тази
конвенция, както и ООН, други компетентни
международни организации или институции,
регионални организации, Международният
комитет на Червения кръст, Международната федерация на дружествата на Червения
кръст и Червения полумесец и компетентни
неправителствени организации могат да бъдат канени на тези срещи като наблюдатели
съгласно договорените процедурни правила.
Член 12
Конференции-преглед
Конференция-преглед се свиква от Генера л н и я с ек ре тар на ООН пе т г од и н и
след влизането в сила на тази конвенция.
Следващи конференции-преглед се свикват
от Генералния секретар на ООН, ако това
бъде поискано от една или повече държави
страни, при условие интервалът между конференциите-преглед във всички случаи да не
е по-кратък от пет години. Всички държави
страни в тази конвенция се поканват на всяка
конференция-преглед.
2. Целта на конференцията-преглед е:
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(а) да се разгледа действието и състоя		
нието на тази конвенция;
(б) да се разгледа необходимостта от
		
и интервала между следващите срещи
		
на държавите страни, упоменати в
		
алинея 2 на член 11 от тази конвен		
ция; и
(в) да взема решения по документите,
		
представени от държавите страни,
		
както е предвидено в членове 3 и 4
		
от тази конвенция.
3. Държави, които не са страна по тази
конвенция, както и ООН, други компетентни
международни организации или институции,
регионални организации, Международният
комитет на Червения кръст, Международната
федерация на дружествата на Червения кръст
и Червения полумесец и компетентни неправителствени организации могат да бъдат канени на
всяка конференция-преглед като наблюдатели
съгласно договорените процедурни правила.
Член 13
Изменения
1. Във всеки момент след влизането є в сила
всяка държава страна има право да предложи
изменения в тази конвенция. Предлаганите
изменения се съобщават на Генералния секретар на ООН, който ги разпространява сред
всички държави страни и иска мненията им
дали е необходимо да се свиква конференция
по измененията, която да разгледа предложенията. Ако мнозинство от държавите страни
уведомят Генералния секретар на ООН не
по-късно от 90 дни след разпространяването
му, че подкрепят по-нататъшното разглеждане
на предложението, Генералният секретар на
ООН свиква конференция по измененията,
на която се поканват всички държави страни.
2. Държави, които не са страна по тази
конвенция, както и ООН, други компетентни
международни организации или институции,
регионални организации, Международният
комитет на Червения кръст, Международната федерация на дружествата на Червения
кръст и Червения полумесец и компетентни
неправителствени организации могат да бъдат
канени на всяка конференция по измененията като наблюдатели съгласно договорените
процедурни правила.
3. Конферен ц и я та по изменен и я та с е
провежда веднага след среща на държавите
страни или конференция-преглед, освен ако
мнозинството от държавите страни поискат
тя да се проведе преди тях.
4. Изменения в тази конвенция се приемат
с мнозинство от 2/3 от държавите страни,
които участват и гласуват в конференцията
по измененията. Депозитарят разпространява
така приетите изменения до всички държави.
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5. Изменение в тази конвенция влиза в
сила за държавите страни, които са приели
изменението, от датата на депозиране на документите за приемане от мнозинството на
държавите, които са били страни по конвенцията на датата на приемане на изменението.
След това то влиза в сила за останалите
държави страни от датата на депозиране на
техните документи за приемане.
Член 14
Разходи и административни задачи
1. Разходите по срещите на държавите
страни, конференциите-преглед и конференциите по измененията се поемат от държавите
страни и държавите, които не са страни по
тази конвенция, участващи в тях, съгласно
скалата за вноските на ООН, пригодена по
съответния начин.
2. Разходите, извършени от Генералния
секретар на ООН съгласно членове 7 и 8
от тази конвенция, се поемат от държавите
страни съгласно скалата за вноските на ООН,
пригодена по съответния начин.
3. Изпълнението от Генералния секретар
на ООН на административните задачи, които
са му/є възложени според тази конвенция, е
предмет на съответен мандат от ООН.
Член 15
Подписване
Тази конвенция, изготвена в Дъблин на 30
май 2008 г., се открива за подписване в Осло
на 3 декември 2008 г., а след това в главната
квартира на Организацията на обединените
нации до влизането є в сила.
Член 16
Ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване
1. Тази конвенция е предмет на ратификация, приемане или одобряване от подписалите
я страни.
2. Тя е отворена за присъединяване за всяка
държава, която не е подписала конвенцията.
3. Документите за ратификация, приемане,
одобряване или присъединяване се предават
на депозитаря.
Член 17
Влизане в сила
1. Тази конвенция влиза в сила от първия
ден от шестия месец след месеца, в който
бъде депозиран т ридесети ят док у мент за
рат ификац и я, п риемане, одобряване и ли
присъединяване.
2. За всяка държава, която депозира своя
документ за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване след датата на
депозиране на тридесетия документ за рати-
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фикация, приемане, одобряване или присъединяване, тази конвенция влиза в сила от
първия ден от шестия месец след датата, на
която тази държава депозира своя документ
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване.
Член 18
Временно прилагане
Всяка държава има право в момента на
своята ратификация, приемане, одобряване
или присъединяване да декларира, че ще
прилага временно член 1 от тази конвенция
до влизането є в сила за тази държава.
Член 19
Резерви
Не се допускат резерви във връзка с членовете на тази конвенция.
Член 20
Срок на действие и оттегляне
1. Тази конвенция е с неограничен срок.
2. Упражнявайки правото си на национален суверенитет, всяка държава страна има
право да се оттегли от тази конвенция. Тя
изпраща известие за оттеглянето си до всички
останали държави страни, до депозитаря и
до Съвета за сигурност на ООН. Документът
за оттегляне съдържа пълно обяснение на
причините, предизвикали оттеглянето.
3. Такова оттегляне влиза в сила шест
месеца след полу чаване на документа за
от тегл яне от депозитаря. А ко обаче при
изтичане на посочения шестмесечен срок
оттеглящата се държава страна участва във
въоръжен конфликт, оттеглянето не влиза в
сила преди края на въоръжения конфликт.
Член 21
Отношения с държави, които не са страна
по тази конвенция
1. Всяка държава страна насърчава държавите, които не са страна по тази конвенция,
да ратифицират, приемат, одобрят или се
присъединят към тази конвенция, с цел да се
постигне присъединяване на всички държави
към тази конвенция.
2. Всяка държава страна уведомява правителствата на всички държави, които не са
страна по тази конвенция, упоменати в алинея
3 от този член, за задълженията си по тази
конвенция, утвърждава нормите, установени
с нея, и полага всички усилия да разубеди
държавите, които не са страна по тази конвенция, да използват касетъчни боеприпаси.
3. Независимо от разпоредбите на член 1
от тази конвенция и в съответствие с международното право държавите страни, техният
военен персонал или граждани имат право
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да участват във военно сътрудничество и
операции с държави, които не са страна по
тази конвенция, и биха могли да се занимават
с дейности, забранени за държава страна.
4. Нищо от алинея 3 от този член не позволява на държава страна:
(а) да разработва, произвежда или по
		
друг начин да придобива касетъчни
		
боеприпаси;
(б) сама да складира или трансферира
		
касетъчни боеприпаси;
(в) сама да използва касетъчни боепри		
паси; или
(г) изрично да иска използване на ка		
сетъчни боеприпаси в случаите, кога		
когато изборът на използваните бое		
припаси е под неин изключителен
		
контрол.
Член 22
Депозитар
С настоящото Генералният секретар на
ООН се назначава за депозитар на тази
конвенция.
Член 23
Автентичност на текстовете
А раб ск и я т, к и т а йск и я т, а н гл и йск и я т,
фр енск и я т, руск и я т и испа нск и я т т екс т
н а т а зи кон в ен ц и я и м ат ед н а к в а с и л а.
10568

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по Програмата за Европейски флот за въздушен
транспорт (ЕФВТ)
(Одобрено с Решение № 324 от 19 май 2011 г.
на Министерския съвет. В сила за Република
България от 23 май 2011 г.)
Увод
Федералният министър на отбраната и
спорта на Република Австрия, министърът на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, Министерството на отбраната на Република Финландия, министърът на
отбраната и ветераните на Република Франция,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република,
Министерството на националната отбрана на
Република Литва, министърът на отбраната на
Великото херцогство Люксембург, министърът
на отбраната на Кралство Холандия, Министерството на националната отбрана на Република
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Полша, Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Словашката
република, Министерството на отбраната на
Кралство Испания и правителството на Кралство Швеция, наричани по-долу „страни членки,
участващи в програмата ЕФВТ“:
– отчитайки постановките, залегнали в Съвместно действие от 12 юли 2004 г. за създаването
на Европейската агенция по отбраната (ЕАО);
– отчитайки Декларацията за намерение за
създаването на Европейски флот за въздушен
транспорт, подписана в Брюксел на 10 ноември
2008 г. под егидата на ЕАО;
– отчитайки писмото за намерение, свързано
с Европейския флот за въздушен транспорт,
подписано към този момент от 15 участващи
страни членки (уСЧ);
– отчитайки решението на Направляващия
борд на ЕАО № 2011/07 от 9 март 2011 г.,
одобряващо Европейския флот за въздушен
транспорт (ЕФВТ), (наричано по-долу ЕФВТ)
като Ad Нос програма категория А, и отчитайки
решение на Направляващия борд № 2010/19
от 10 юни 2010 г. относно общите правила и
процедури и общите постановки, приложими
към Аd Нос научноизследователски проучвания и технологични проекти, и програми на
ЕАО, чиито раздели I – XII ще се прилагат,
доколкото това програмно споразумение не
предвижда обратното,
се споразумяха, стигайки до следното разбиране по тази програма категория А (наричана
по-долу Програма ЕФВТ):
Дефиниции и съкращения
Съвместно
работно
пространство (СРП)

Електронна работна среда в рамките на екстранета на ЕАО, достъпът към която е гарантиран за
конкретни лица и ограничен за
всички останали

П р о г р а м а Програма категория А за ЕвропейЕФВТ
ски флот за въздушен транспорт, в
чиито рамки ще бъдат разработвани
проекти по ЕФВТ
уСЧ – Про- Страни членки, участващи в Програма
грамата ЕФВТ, даващи свой принос
ЕФВТ
към нея в съответствие с постановките на това споразумение
уСЧ –
ЕФВТ
проект

Страна членка, участваща в конкретен проект по ЕФВТ, който ще бъде
разработен в съответствие с това
програмно споразумение за ЕФВТ

Трета страна за Програмата
ЕФВТ

Всяко физическо или юридическо
лице, което не е страна членка,
участваща в Програмата ЕФВТ.
Фирмите изпълнители няма да бъдат разглеждани като трети страни
за целите на договора(ите), в които
са ангажирани. Терминът „трета
страна за Програмата ЕФВТ“ не
включва помощния персонал на
участващите в Програмата ЕФВТ
страни
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Трета стра- Означава: в случай на ЕФВТ проект
на по ЕФВТ всяко физическо или юридическо
проект
лице, което не е уСЧ – ЕФВТ проект, фирмите изпълнители няма
да бъдат разглеждани като трети
страни за целите на договора, в
който са ангажирани. Терминът
„трета страна по ЕФВТ проект“
не включва помощния персонал
от членовете на проекта по ЕФВТ
ЕАО

Европейска агенция по отбрана

ИНГ

Изпълнителна направляваща група

СД

Съвместно действие 2004/551/CFSР
от 15 юли 2004 г. за създаване на
ЕАО

УК

Управителен комитет, отговорен
за контрола по изпълнението и
управлението на програмата ЕФВТ

Н а б л ю д а - Наблюдатели – за целите на постатели
новките на тази програма, са уСЧ,
които все още не са подписали
програмното споразумение
ПС

Програмно споразумение

Група за
управление
на проекта
(ГУП)

Група експерти, утвърдени от Управителния комитет, чиято задача е
да осъществява управлението на
ЕФВТ проект

1. Цели
Визия
1.1. Европейският флот за въздушен транспорт е гъвкаво и широкообхватно партньорство
между национални и многонационални военновъздушни флоти и организации за въздушен
транспорт в Европа, чиято цел е издигане нивото на стандартизираните услуги, свързани с
въздушния транспорт, към които се получава
достъп посредством утвърден конкретен процес
и използване на опростени общи процедури.
Предоставянето на този тип услуги ще бъде
осъществявано чрез най-ефективно поделяне на
разходите, обединяване на усилия и ресурси,
размяна или придобиване на способности.
Дългосрочната визия за Европейски флот
за въздушен транспорт цели постигане на ефикасна употреба чрез флот, обединен в мрежа,
свързваща различните европейски флоти за
въздушен транспорт и всички налични понастоящем и бъдещи средства, свързани с въздушния
транспорт и предоставяни за военни нужди
от участващите в споразумението страни, без
оглед на типа или произхода на тези средства.
1.2. Това програмно споразумение съдържа
постановките, които определят и управляват
федеративните проекти на Програмата ЕФВТ
(наричани по-долу проекти на ЕФВТ, идентифицирани от страните членки, участващи
в Програмата ЕФВТ) с цел оптимизация на
сътрудничеството и координацията. Програмата
ЕФВТ ще бъде създадена като Аd Нос програма
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категория А за ръководство и информационен
обмен, докато ЕФВТ проектите ще бъдат дефинирани като отделни Аd Нос проекти категория
В в рамките на Програмата ЕФВТ. Към всеки
ЕФВТ проект могат да се включват различни
страни членки, участващи в програмата (уСЧ),
като всяка отделна страна, участваща в Програмата ЕФВТ, ще се ангажира само с ЕФВТ
проектите, за които е взела решение да участва.
1.3. Обхват на ЕФВТ:
● Европейският флот за въздушен транспорт
трябва да се разглежда като новаторска концепция за засилване способностите за въздушен
транспорт. Тя ще се състои от рамка, обединяваща различни проекти, идентифицирани от
подписващите страни, различни структури и
различни типове материални средства с цел оптимизиране сътрудничеството и координацията.
● Участието в ЕФВТ на страните – членки
на ЕС, ще бъде осъществявано под следните
форми: предоставяне за ползване на военни
транспортни самолети; закупуване на летателни часове; предоставяне или размяна на
летателни часове; предоставяне и извличане
на полза от летателни средства и/или функции
по поддръжка, които се използват съвместно
или с обединени усилия на страните.
Цели
1.4. Европейският флот за въздушен транспорт ще засили индивидуалните способности
за въздушен транспорт на страните, участващи
в Програмата ЕФВТ. Основните цели са:
● Да се повиши предоставянето на военен
въздушен транспорт в рамките на ЕС чрез подоброто използване на съществуващите материални ресурси и да се улесни придобиването
на допълнителни такива.
● Да се разработят конкретни решения, за да
се увеличи ефективността на съществуващите
и бъдещите средства за въздушен транспорт,
предоставяни за ползване за военни цели от
страните, участващи в Програмата ЕФВТ, с
цел да се отговори на оперативните изисквания на национално ниво, ниво ЕС, както и на
изискванията на други организации и формати.
● Да се разработят начини за оптимизиране
на настоящи и бъдещи организации и структури,
работещи в сферата на въздушния транспорт, с
цел създаване на синергия между тях посредством надеждна координация.
● Да бъдат способни да транспортират личен
състав/оборудване чрез средствата за въздушен
транспорт с минимални ограничения, т.е. чрез
хармонизиране и стандартизиране на правила,
правилници и процедури.
● Да се справят възможно най-ефективно с
различните начини на придобиване, обслужване,
поддържане и управляване на различните типове летателни средства за въздушен транспорт.
● Да се търсят ефективни финансови
решения.
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1.5. Намерението е не да се създаде допълнителна структура за въздушен транспорт
в Европа, а да се постигне по-добра координация и укрепване на съществуващите и/или
бъдещи такива структури, като по този начин
се избегне дублирането помежду им. Този
проект не се конкурира с другите европейски
структури, работещи в областта на въздушния
транспорт, като Европейското командване на
Военнотранспортната авиация (ЕАТС).
2. Управление
2.1. Управлението и реализацията на Програмата ЕФВТ в нейната цялост ще се осъществяват чрез управленска структура, състояща се от Управителен комитет на високо
ниво, който е отговорен за стратегическото
ръководство и е подпомаган от Изпълнителна
направляваща група (ИНГ), която се свиква
по усмотрение на Управителния комитет, ако
това е необходимо; на по-ниско ниво за всеки
проект категория В се създава група за управление на проекта (ГУП) с разбирането, че
понятието „по-високо ниво“ е без отражение
на ранга или функциите на участниците в
Управителния комитет, които остават национална отговорност. Управителният комитет
разработва съответната методология, основаваща се на план за управление на програмата
(ПУП), чиято цел е осъществяването на Програмата ЕФВТ. В Управителния комитет ще
бъдат включени представители на всяка една
от страните, участващи в Програмата ЕФВТ,
като Европейската агенция по отбрана ще
предостави председател, който не притежава
право на глас. Други участващи в програмата
страни членки могат да бъдат поканени като
наблюдатели в случай, че Управителният комитет вземе такова решение. За Изпълнителната
направляваща група (ИНГ) и съответните групи
за управление на проектите (ГУП) ще бъдат
разработени съответните правомощия (ТОR),
включително и процедура за избор/обявяване
на председател. Тези правомощия следва да
бъдат одобрени от Управителния комитет в
съответствие с параграф 2.2 от това програмно
споразумение. Управителният комитет следва
да бъде разформиран след приключване на
Програмата ЕФВТ. Всеки член на Управителния комитет може да посочи свой заместник,
който заема неговото място в случай, че
титулярят не е в състояние да присъства на
дадено мероприятие.
Решения, свързани с Програмата ЕФВТ в
нейната цялост и решения за конкретни ЕФВТ
проекти
2.2. Без да се засягат постановките, залегнали
в раздел 3, параграф 1 и раздел 4, параграф 1,
Управителният комитет ще се стреми да стига
до решения чрез консенсус. В случаи, когато
консенсус не може да бъде постигнат, член на
Управителния комитет или неговият председател могат да предложат съответния въпрос
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да бъде подложен на гласуване. Председателят
обявява процедура на гласуване, при която
всяка страна членка, участваща в програмата
ЕФВТ, има право на един глас. Решението
ще бъде взето, ако гласовете, дадени в негова
полза, представляват най-малко две трети от
присъстващите страни членки, участващи в
Програмата ЕФВТ, в случай, че присъстващите
страни членки представляват минимум 60 % от
всички страни членки, участващи в програмата ЕФВТ и подписали документа.1 Ако някоя
страна членка, участваща в Програмата ЕФВТ,
не получи достатъчно гласове, подкрепящи
нейното становище, и направи декларация по
гласуването, заявявайки, че има важна причина
да се противопостави на решението, същата
тази страна членка може, след като разкрие
причината за това, да повдигне въпроса на
ниво министри с цел да бъде взето единодушно
решение. Решението на Управителния комитет
няма да бъде изпълнено, докато не бъде взето
решение на ниво министри:
а) при гласувания, свързани с Програмата
ЕФВТ като цяло, право на глас има всяка отделна страна членка, участваща в програмата;
б) при гласувания, свързани с отделни
индивидуални ЕФВТ проекти, право на глас
имат само участващите в този ЕФВТ проект
страни членки.
2.3. Управителният комитет ще се занимава
конкретно да:
а) дефинира стратегия за реализация на
мрежата на ЕФВТ, включително и на пътна
карта, съвместима с императивите на други
настоящи и бъдещи организации за въздушен
транспорт;
б) сътрудничи с други заинтересовани организации и инициативи в Европа с цел да
обедини всички усилия в областта на военния
въздушен транспорт;
в) предоставя ръководни насоки за всички
релевантни дейности на ЕФВТ и осигурява
съгласуваност между различните компоненти от
съвместната работа и проекти, които ще бъдат
предприемани в рамките на ЕФВТ;
г) разработва подходящ метод за реализация
на Програмата ЕФВТ, подпомаган от план за
управление на програмата; методът ще включва
разработка на определен брой ЕФВТ проекти,
обхващащи съответните сфери на дейност на
ЕФВТ, като се отчитат целите на програмата,
както и създаването на препоръка как целите
да бъдат постигнати (стратегия);
Подробните правила относно работата на Управителния комитет ще бъдат обект на документ,
описващ правомощията (ТОR) на този орган. Тези
правомощия ще бъдат разработени от Аd Нос работна
група за управление на ЕФВТ при подписване на
това програмно споразумение и ще бъдат изпратени
за одобрение до Управителния комитет.
1
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д) следи и контролира напредъка на Програмата ЕФВТ в нейната цялост чрез утвърдения
план за управление на програмата, чрез информацията, подавана от групите за управление
на проектите (ГУП), чрез информацията, подавана от ЕАО, както и всяка друга релевантна
информация; Управителният комитет може да
поиска информация от председател на дадена
ГУП относно прогреса по съответния ЕФВТ
проект; Управителният комитет може да анализира решенията на групите за управление на
проектите (ГУП) с оглед тяхното влияние върху
Програмата ЕФВТ като цяло и да предоставя
съответни препоръки по програмата; Управителният комитет насърчава координацията
и обмяната на информация между отделните
ЕФВТ проекти във възможно най-голяма степен;
е) предоставя съвети на ЕАО въз основа
на препоръките от страна на групите за управление на проектите относно възможното
използване на оперативния бюджет на ЕАО
за проучване на способностите, което може
да генерира полза на Програмата ЕФВТ; не е
задължително ЕАО да следва предоставените є
съвети от този тип; процесът за иницииране на
проучвания ще се основава на съществуващите
в ЕАО практики; управителният комитет може
да представи на ЕАО технически спецификации
на проучването или други материали, за които
ЕАО е подала заявка;
ж) следи и контролира – чрез групи за управление на проектите (ГУП), създадени за тази
цел, прогреса на работата във всеки отделен
ЕФВТ проект и предоставя съответните препоръки, за да гарантира, че всеки отделен ЕФВТ
проект е завършен по удовлетворителен начин;
з) взема мерки за разрешаване на въпроси,
по които се обръщат към него групите за управление на проектите (ГУП);
и) отбелязва окончателните обобщителни
доклади и одобрява за публикуване резюметата
по изпълнението на всеки отделен ЕФВТ проект
(резюметата по изпълнението, подлежащи на
публикуване, ще бъдат предоставяни на ЕАО,
която ще ги разпространява във всичките страни
членки, участващи в ЕАО).
2.4. Управителният комитет предоставя
годишен доклад до Направляващия борд на
ЕАО във формат „Директори по способности“.
Докладът се съсредоточава върху прогреса на
Програмата ЕФВТ и се изготвя от ЕАО в съответствие с параграф 2.11 по-долу.
2.5. При завършване на Програмата ЕФВТ
и в допълнение (или вместо) годишния доклад
Управителният комитет предоставя окончателен доклад до страните членки, участващи в
Програмата ЕФВТ, и до Направляващия борд
на ЕАО във формат „Директори по способности“. Окончателният доклад се изготвя от
ЕАО в съответствие с параграф 2.11 по-долу
и включва най-малко следната информация:
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а) оценка на постигнатия успех от Програмата ЕФВТ в осъществяване на целите по
параграф 1.4;
б) оценка на резултатите на Програмата
ЕФВТ, включително резултатите на ЕФВТ
проектите по параграф 2.8;
в) извлечените поуки от действието и управлението на Програмата ЕФВТ.
2.6. 3а всеки проект по ЕФВТ се създава
ГУП, която извършва техническото управление на проекта и отговаря за ежедневния
мониторинг. ГУП на всеки проект по ЕФВТ е
в състав един представител от всяка уСЧ към
гореспоменатия проект по ЕФВТ. Членовете
на ГУП са представители на правителството
или, по решение на страна членка, участваща
в конкретен проект по ЕФВТ, представители
на академичната общност, индустрията или
друга институция. Определените представители
в ГУП на всяка страна членка, участваща в
конкретен проект по ЕФВТ, следва да спазват разпоредбите на това ПС. Отговорност
на всяка уСЧ в проект по ЕФВТ е да следи
за спазването от страна на представителя є в
ГУП на разпоредбите на това ПС. Участието
в ГУП на представител на неправителствения
сектор трябва да се заяви към всички останали
страни членки, участващи в проект по ЕФВТ,
поне един месец преди първото участие. Ръководната уСЧ в проект по ЕФВТ ще положи
всички усилия да гарантира, че членовете на
ГУП са на разположение за провеждане на
дейностите, които се изискват от тях.
2.7. Всички решения по отношение конкретния ЕФВТ проект се вземат единодушно
от ГУП. В случай че ГУП не е в състояние
да разреши срещнати в хода на проекта проблеми, за които носи отговорност, то тогава
отнася тези проблеми към УК за разрешаване,
в съответствие с параграф 2.3(з).
2.8. Всяка ГУП:
а) ще осигурява техническото управление
на проекта по ЕФВТ, за който отговаря, и ще
предоставя актуална информация на УК за
напредъка на проекта; предоставяната актуална информация от ГУП на УК в целия му
състав няма да включва информация, считана
от членовете на ГУП за чувствителна; председателят на ГУП следва да информира УК за
напредъка на ръководения от нея проект по
ЕФВТ при отправено искане от страна на УК
(вж. параграф 2.3 (д);
б) ще предоставя в срок годишен доклад на ГУП относно статуса на работата по
съответния ръководен от нея проект по
ЕФВТ, който да бъде включен в годишния
доклад на УК и годишния доклад на Направляващия борд (НБ) на УК (вж. параграф 2.5);
в) ще предоставя, в допълнение към параграф
2.8(б), обобщителен доклад при приключване на
дадения проект по ЕФВТ, с който се информира
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УК, че проектът е приключен по удовлетворителен начин (включително разрешаването на
спорове), и се дава оценка на техническите
резултати, постигнати от проекта по ЕФВТ, и
на потенциала за последващи проекти; ГУП
изготвя резюме за открито ползване, което се
разпраща до всички участващи страни членки
на ЕАО след приключване на договора и/или
проекта и след като бъде одобрено от УК.
2.9. Групите за управление на проекта (ГУП)
също така:
а) на базата на технически мониторинг върху
Програмата ЕФВТ, данни, постъпили от ЕАО,
и данни, постъпили от другите ГУП, консултират УК относно методологията, подкрепено с
координационна пътна карта за осъществяването на Програмата ЕФВТ, както и по други
технически въпроси, свързвани с постигането
на целите и техническата координация на
Програмата ЕФВТ;
б) консултира УК при постъпило искане относно разрешаването на проблеми, възникнали
в рамките на проектите по ЕФВТ;
в) предоставя препоръки на УК относно
възможното ползване на оперативния бюджет
на ЕАО за проучвания на способности, които
могат да бъдат от полза заПрограмата ЕФВТ;
г) включва, ако е целесъобразно, в годишния и в окончателния си доклад съдържанието,
посочено в параграф 2.8(б) и 2.8(в).
2.10. При приключване на проект по ЕФВТ,
за който отговаря, съответната ГУП автоматично се разпуска, освен ако УК не реши друго.
2.11. Европейската агенция по отбрана
(ЕАО):
а) ще организира и домакинства срещи на УК,
което ще включва изготвянето на протоколи от
срещите за УК, при постъпило искане за това;
б) ще организира и домакинства срещи
на ГУП при постъпило конкретно искане от
председателя на ГУП;
в) ще създава и управлява съвместни работни
пространства (СРП) за всеки проект по ЕФВТ,
до които членовете на УК от страните членки,
участващи в проект по ЕФВТ, и членовете на
ГУП ще имат достъп;
г) в съответствие с параграфи 2.4 и 2.5 ще
изготвя за УК годишен доклад, адресиран до
Направляващия борд (НБ), относно напредъка
на Програмата ЕФВТ и ще изготвя окончателния
доклад съгласно изискването при приключването на програмата.
3. Работен график
3.1. Списък с темите, обхванати от Програмата ЕФВТ, ще се одобрява от УК. Списъкът
подлежи на изменение и допълнение с единодушно решение на УК.
3.2. Страните членки, участващи в проект по
ЕФВТ, които желаят да стартират допълнителни
проекти по ЕФВТ в рамките на Програмата
ЕФВТ, следва да уведомят УК за намеренията си.
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4. Финансови клаузи
4.1. По принцип участието в Програмата
ЕФВТ не е свързано с финансови задължения, освен ако страните членки, участващи в
програмата, не решат друго с единодушие. В
случай че се вземе такова решение, ще бъде
необходимо ПС да бъде изменено и допълнено.
4.2. Всички административни разходи по
Програмата ЕФВТ се поемат от страните членки, участващи в програмата, които ги правят,
включително, но не само, пътните разходи и
работата на членовете на УК и ГУП.
4.3. Всички въпроси, свързани с разходи
или финансиране по отношение на проектите
по ЕФВТ, са предмет на ПС за съответния
проект по ЕФВТ.
5. Оборудване и материали
Всички въпроси, свързани с оборудване
и материали по отношение на проектите по
ЕФВТ, са предмет на ПС за съответния проект
по ЕФВТ.
6. Аташиране и обмен на личен състав
Всички въпроси, свързани с аташиране и
обмен на личен състав по отношение на проектите по ЕФВТ, са предмет на ПС за съответния
проект по ЕФВТ.
7. Сключване на договори
Не се предвижда сключване на договори
на ниво Програма ЕФВТ. Всяко сключване на
договори, необходимо за проектите, е предмет
на ПС за съответния проект по ЕФВТ.
8. Отговорност
Отговорността се урежда съгласно съответните клаузи на раздел V от общите условия,
приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти
и програми.
9. Специални постановки за проекти по ЕФВТ
9.1. Всеки проект по ЕФВТ е предмет на
конкретно проектно споразумение в рамките
на Програмата ЕФВТ. За тази цел страните
членки, участващи в Програмата ЕФВТ, се
договарят да ползват рамката и съответните
примерни образци на документи – пригодени
съобразно разпоредбите на това програмно
споразумение – на общите условия, приложими
към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти и програми,
в степента, в която това е уместно.
9.2. Страните членки, участващи в проект
по ЕФВТ, полагат усилия да съобщават обща
информация за намеренията си да участват в
проект по ЕФВТ на другите страни членки,
участващи в Програмата ЕФВТ.
9.3. Групите за управление на проекта (ГУП)
могат да вземат решение да поканят експерти
от академичната общност, индустрията или
друга трета страна спрямо проект по ЕФВТ за
конкретни дейности.
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10. Сигурност и осъществяване на посещения
Най-високото ниво на класификация на
информацията съгласно това ПС е ниво „СЕКРЕТНО ЗА ЕС“.
11. Разкриване и използване на некласифицирана информация
11.1. Всички проекти по ЕФВТ се третират
като отделни проекти, спрямо които ще се прилага раздел VI от общите условия, приложими
към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти и програми.
11.2. Управителният комитет насърчава
координацията, обмена и споделянето на
информация между проектите по ЕФВТ във
възможно най-голяма степен.
Обмен на информация
11.3. Участието в Програмата ЕФВТ предполага, че страните членки, участващи в Програмата ЕФВТ, ще споделят информация по
теми, свързани с Програмата ЕФВТ. Влизайки в
Програмата ЕФВТ, страните членки, участващи
в Програмата ЕФВТ, споделят по прозрачен
начин цялата информация, имаща отношение
към програмата, спазвайки всички приложими
мерки за сигурност и права на трети страни.
11.4. В зависимост от чувствителността
на темите, които ще се обсъждат, страните
членки, участващи в проекта по ЕФВТ, се
договарят за подходящото ниво на разкриване
на споделената информация към поканените
експерти, посочени в алинея 9.3. Във всички
случаи, когато се прецени, че разкриването на
информация може да създаде деформация на
пазара или допуска появата на дискриминация
между потенциално засегнатите представители
на академичната общност, индустрията или
друга трета страна спрямо проект по ЕФВТ,
информацията или няма да бъде разкривана на
поканените експерти, или ще бъде предоставена
за публичен достъп.
12. Продажби и трансфери на трети страни
За всеки проект по ЕФВТ продажбите и
трансферите към трети страни по ЕФВТ проект са съгласно раздел VII от общите условия,
приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти
и програми.
13. Продължителност, удължаване срока на
валидност, изменения и допълнения, оттегляне
и прекратяване на споразумението
Продължителност, удължаване на срока на
валидност
13.1. Настоящото ПС е със срок на валидност 10 години от датата на влизане в сила.
Този срок може да бъде удължен с единодушно
решение на страните членки, участващи в
Програмата ЕФВТ, чрез документ в писмена
форма за изменение и допълнение на това ПС.
13.2. Това ПС влиза в сила за подписалите
го страни членки, участващи в Програмата
ЕФВТ, от датата на полагане на десетия под-
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пис. За уСЧ, подписали след тази дата, ПС
влиза в сила от датата на полагане на подпис
от тяхна страна.
13.3. Това ПС остава в сила за срок минимум
6 месеца след прекратяването на последния
проект по ЕФВТ, провеждащ се в рамките на
Програмата ЕФВТ, освен ако срокът му на
действие не е удължен съгласно параграф 13.1
или е прекратено предсрочно след единодушно решение на страните членки, участващи в
Програмата ЕФВТ.
Изменения и допълнения
13.4. Това ПС може да бъде изменяно и
допълвано чрез документ в писмена форма по
всяко време по единодушно решение на страните членки, участващи в Програмата ЕФВТ.
Оттегляне
13.5. Оттеглянето на страна членка, участваща в Програмата ЕФВТ, от проект по ЕФВТ
или от Програмата ЕФВТ се третира съгласно
съответните разпоредби на раздел XI от общите
условия, приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните
проекти и програми.
Прекратяване
13.6. Страните членки, участващи в конкретен
проект по ЕФВТ, могат да решат единодушно
да прекратят даден проект по ЕФВТ. Страните
членки, участващи в конкретен проект по ЕФВТ,
който е прекратен, следва обаче да докладват
на УК на Програмата ЕФВТ причините, довели
до прекратяването. Във всички случаи спрямо
прекратените проекти по ЕФВТ ще се прилага
клауза 11.2 на раздел XI от общите условия,
приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти
и програми.
13.7. Това ПС може да бъде прекратено по
всяко време с единодушното съгласие на страните членки, участващи в Програмата ЕФВТ,
като в такъв случай спира цялата работа по
Програмата ЕФВТ, освен ако не са заложени
други клаузи за продължаването є. Прилага се
клауза 11.2 на раздел XI от общите условия,
приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти
и програми.
13.8. В случай на прекратяване или изтичане
срока на това ПС или оттегляне от Програмата
ЕФВТ на участваща страна членка задълженията, произтичащи от това ПС, по време на
срока му на валидност остават в сила. Прилага
се клауза 11.6 на раздел XI от общите условия,
приложими към Аd Нос научноизследователските проучвания и технологичните проекти
и програми.
14. Приемане на нови членове
Приемането на нов член в Програмата ЕФВТ
изисква единодушното решение на страните
членки, участващи в Програмата ЕФВТ, и изменяне и допълване на това ПС. Новата страна
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членка ще може да участва в нови или текущи
проекти по ЕФВТ, при условие че предварително се е присъединила към Програмата ЕФВТ.
За текущите проекти по ЕФВТ новата страна
членка ще трябва да поиска разрешение от
иницииращите страни членки, вече участващи
в гореспоменатите текущи проекти по ЕФВТ.
Иницииращите страни членки в проектите по
ЕФВТ следва да отговорят на новите страни
членки в двумесечен срок.
15. Общи разпоредби и уреждане на спорове
Всички дейности на страните членки, участващи в Програмата ЕФВТ, се извършват съгласно съответното национално законодателство,
подзаконова нормативна база, процедури и
международни задължения.
Всички спорове, възникващи между или
сред страните членки, участващи в Програмата
ЕФВТ, се разрешават само чрез консултации
между тях.
16. Подписване и дата на влизане в сила
Това ПС, което се състои от 16 раздела, се
подписа на английски и френски език, като двата
текста са с еднаква сила2. Оригиналите ще се
съхраняват от ЕАО, като едно заверено вярно
с оригинала копие от всеки от оригиналите се
изпраща на всяка страна членка, участваща в
Програмата ЕФВТ.
Това ПС влиза в сила за подписалите го страни членки, участващи в Програмата ЕФВТ, от
датата на полагане на десетия подпис. За уСЧ,
подписали след тази дата, ПС влиза в сила от
датата на полагане на подпис от тяхна страна.
Европейската агенция по отбрана с подкрепата на
Европейския център за преводи ще осигури версията
на френски език, като Франция ще поеме разходите
по превода и заверката на тази версия отделно от
финансовия є принос към програмата.
10663
2

ИНСТРУКЦИЯ № И-5
от 7 септември 2011 г.

за реда и организацията на работа на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се уреждат редът
и организацията на работа на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
с изключение на служба „Военна полиция“ и
служба „Военна информация“, и от Българската
армия и се определят критериите за оценяване
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и редът за класиране на кандидатите за преназначаване на длъжности и за повишаване във
военно звание:
1. по Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати;
2. по предложение на комисиите за кариерно развитие на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване в звание
и/или длъжност;
3. по допълнителен Регистър на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати.
Чл. 2. (1) При кандидатстване по Регистъра на вакантните длъжности за офицери и
офицерски кандидати комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите работят в следната последователност:
1. разглеждат и класират военнослужещите,
подали рапорт по Регистъра на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати;
2. разглеждат и класират офицерите, на които изтича максималният срок за престояване
в звание и/или длъжност.
(2) При кандидатстване по допълнителния
Регистър на вакантните длъжности за офицери
и офицерски кандидати комисиите по ал. 1
разглеждат и класират само военнослужещите,
подали рапорт по допълнителния Регистър на
вакантните длъжности за офицери и офицерски
кандидати.
Чл. 3. Решенията на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите са окончателни.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, НАЗНАЧАВАНЕ И ИЗБОР НА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Състав и назначаване на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 4. Съставът на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещи със старши офицерски звания и на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещи с младши офицерски звания се определя по реда на чл. 53 и
58 от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ППЗОВСРБ).
Чл. 5. Комисиите по чл. 4 се назначават за
календарната година със заповед на министъра
на отбраната или на съответния командир (началник), или на ръководителя на съответната
структура.
Чл. 6. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи със старши офицерски
звания са:
1. Комисия за длъжностите, изискващи военно звание „полковник“ („капитан I ранг“);
2. Комисия за длъжностите, изискващи военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“);
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3. Комисия за длъжностите, изискващи
военно звание „майор“ („капитан III ранг“).
(2) Комисията по ал. 1, т. 1 се назначава в
Министерството на отбраната.
(3) Комисиите по ал. 1, т. 2 и 3 се назначават
в Министерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на
видовете въоръжени сили и в други структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната, определени със заповед на министъра
на отбраната.
Чл. 7. Организацията и редът за предлагане
на председатели и членове на комисиите по
чл. 6, ал. 1 се определят със заповед на министъра на отбраната или на командира (началника)
или на ръководителя на съответната структура,
в която се назначава комисията.
Чл. 8. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), в която се назначава комисията от
предложените по чл. 7 военнослужещи, предлага
на министъра на отбраната или на командира
(началника) или на ръководителя на съответната
структура за обявяване в заповед, както следва:
1. за председатели – по трима военнослужещи за всяка от комисиите по чл. 6, ал. 1,
притежаващи по-високо военно звание от званието, за което се извършва изборът;
2. за членове:
а) шест военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на званието, за което се
извършва изборът;
б) шест военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-ниско от званието,
за което се извършва изборът;
в) трима военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-високо от званието,
за което се извършва изборът.
(2) В случай че няма необходимия брой военнослужещи с изискващото се военно звание,
за членове на комисиите по ал. 1, т. 2, буква
„в“ се определят военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на военното звание, за
което се извършва изборът.
(3) Документално-техническото осигуряване
на работата на комисиите по чл. 6 се извършва
от технически секретари, които са от съответната структура по управление на човешките
ресурси (по личния състав) и се обявяват със
заповедта по ал. 1.
Чл. 9. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи с младши офицерски звания
разглеждат длъжностите, изискващи военни звания „капитан“ („капитан-лейтенант“), „старши
лейтенант“, „лейтенант“ и „офицерски кандидат – 1 клас“/„офицерски кандидат – 2 клас“.
(2) Комисия по ал. 1 се назначава в Министерството на отбраната, в Съвместното
командване на силите, в командванията на видовете въоръжени сили, в бригадите (базите), в
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структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в други структури, определени
със заповед на министъра на отбраната.
(3) Когато структурата по ал. 2 не може да
назначи своя комисия за кариерно развитие
на военнослужещи по ал. 1, длъжностите се
разглеждат от комисията на съответната старша
командна инстанция.
Чл. 10. (1) Организацията и редът за предлагане на председатели и членове на комисията
по чл. 9, ал. 1 се определят със заповед на
командира (началника) или ръководителя на
съответната структура, в която се назначава
комисията.
(2) За председатели и за членове на комисията по ал. 1 се предлагат военнослужещи,
които отговарят на следните изисквания:
1. за председатели на комисия:
а) да притежават военно звание „полковник“ („капитан І ранг“) или „подполковник“
(„капитан ІІ ранг“);
б) да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ;
2. за членове на комисията – да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4,
5 и 6 ЗОВСРБ:
а) военнослужещи, притежаващи военно
звание „капитан“ („капитан-лейтенант“);
б) военнослужещи, притежаващи военно
звание „старши лейтенант“;
в) военнослужещи, притежаващи военно
звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
Чл. 11. (1) Ръководителят на съответната
структура по управление на човешките ресурси
(по личен състав) в структурите по чл. 9, ал. 2
организира предлагането на председатели и
членове, които отговарят на изискванията на
чл. 10, ал. 2, и предлага за обявяване в заповед,
както следва:
1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“ („капитан І ранг“) или „подполковник“ („капитан
ІІ ранг“);
2. за членове:
а) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“);
б) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“ („капитан ІІІ ранг“).
(2) В случай че няма необходимия брой военнослужещи с изискващото се военно звание
за членове на комисиите по ал. 1, т. 2, буква
„в“, се определят военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на военното звание, за
което се извършва изборът.
(3) Документално-техническото осигуряване
на работата на комисията по чл. 9 се извършва
от технически секретари, които са от съответ-

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ните структури по управление на човешките
ресурси (по личен състав) и се обявяват със
заповедта по ал. 1.
Раздел II
Избор на председатели и членове на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 12. (1) В деня на започване на работата на всяка една от комисиите по чл. 6 се
определят председател и членове на комисията
при следния ред:
1. военнослужещите, определени със заповедта по чл. 8, ал. 1, се явяват на посочените в
заповедта по чл. 37, ал. 5 и чл. 37а ППЗОВСРБ
места и срокове;
2. ръководителят на съответната структура по управление на човешките ресурси (по
личния състав) пред военнослужещите по т. 1
чрез жребий определя председател и 7 членове,
които отговарят на изискванията на чл. 53,
ал. 2 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 1), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определеното от ръководителя на
структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната място.
(3) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
Чл. 13. (1) В деня на започване на работата на комисията по чл. 9, ал. 2 се определят
председател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, определени със заповедта по чл. 11, ал. 1, се явяват на посочените в
заповедта по чл. 37, ал. 5 и чл. 37а ППЗОВСРБ
места и срокове;
2. съответният ръководител на структурата
по управление на човешките ресурси (по личен
състав) по чл. 9, ал. 2 пред военнослужещите
по т. 1 чрез жребий определя председател и 5
членове, които отговарят на изискванията на
чл. 58, ал. 3 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 2), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определено от ръководителя на структурата по управление на човешките ресурси (по
личен състав) по чл. 9, ал. 2 място.
(3) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
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РЕД ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Общи изисквания. Правомощия на комисиите
Чл. 14. (1) В помещенията за работа на
комисиите за кариерно развитие на военнослужещите се забранява използването на мобилни
и стационарни телефони, както и други средства
за свръзка.
(2) До окончателното приключване на работата на комисиите се забранява влизането на
външни лица в помещенията по ал. 1.
(3) При установяване на нарушения по ал. 1
и 2, както и други действия с цел оказване на
влияние върху гласуването и класирането на
кандидатите, председателят прекратява работата на комисията и се пристъпва към нов
избор на комисия по реда и при условията
на чл. 12 и 13.
Чл. 15. В случаите, когато член на комисията
се разглежда за назначаване на вакантна длъжност или се разглежда военнослужещ, с който
той е в конфликт на интереси, същият не участва
в заседанието на комисията за тази длъжност.
Чл. 16. (1) Председателите, членовете на
комисии, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, както и техническите
секретари подписват декларация (приложение
№ 3), че няма да изнасят и разпространяват
сведения, факти и лични данни относно кандидатите, че няма да участват в работата на
комисията при разглеждане на кандидати, с
които са в конфликт на интереси, и че ще
спазват Правилата за поведение на военнослужещите от състава на комисиите за кариерно
развитие (приложение № 4).
(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Чл. 17. (1) Комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1
разглеждат длъжностите, изискващи военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“) в Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и в Българската армия.
(2) Комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 разглеждат длъжностите, изискващи военно звание
„подполковник“ („капитан II ранг“) и „майор“
(„капитан III ранг“), в структурите, за които
са назначени.
(3) Комисиите по чл. 9, ал. 2 разглеждат
длъжностите за младши офицери и офицерски
кандидати в структурите, за които са назначени.
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Раздел II
Ред за работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите по Регистъра на
вакантните длъжности за офицери и офицерски
кандидати и по допълнителния Регистър на
вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати
Чл. 18. (1) Комисиите по чл. 6, ал. 1 провеждат заседанията си последователно в низходящ
ред на военните звания.
(2) Комисиите по чл. 9, ал. 2 работят след
комисиите по чл. 6, ал. 1.
Чл. 19. (1) Техническите секретари на комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, след като
получат документите на кандидатите, извършват
следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редовността
на документите на кандидатите;
2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад по образец съгласно приложение
№ 5;
б) сравнителна таблица по образец съгласно
приложение № 6 за всеки член на комисията;
в) изборен лист по образец съгласно приложение № 7 за всеки член на комисията;
3. представят комплект документи за заседанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
1. Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати или допълнителен Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на кандидатите;
4. кадровите справки на кандидатите;
5. списък на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване във военно
звание и/или в длъжност.
(3) При необходимост техническите секретари предоставят на комисията и други документи.
(4) Документите по ал. 1, т. 2, букви „а“ и
„б“, ал. 2 и 3 могат да се ползват и в електронен вид.
Чл. 20. (1) Председателите на комисии по
чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 не допускат обсъждане
и договаряне между членовете.
(2) Председателят и членовете на комисията,
в т.ч. командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, имат право на един глас за всяка
разглеждана длъжност.
(3) В случаите, когато член на комисията
е и командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната
структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, същият има право на един глас за
тази длъжност.
Чл. 21. (1) Комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 по време на заседанията си разглеждат

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

длъжностите в последователност, определена
от председателя на комисията.
(2) Комисиите работят за всяка длъжност
в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на комисията доклада по чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“;
б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изискванията за заемане на длъжността и установяват
съответствието на всеки кандидат; в изборния
лист срещу името на всеки недопуснат кандидат се изписва „не съответства“ и мотиви за
този извод;
в) председателят или членът на комисията,
който прецени, че някой кандидат не съответства на изискванията за заемане на длъжността,
обявява това пред комисията;
г) кандидат, който е определен от не помалко от половината от състава на комисията,
че не съответства на изискванията за заемане
на длъжността, не се допуска до класиране;
2. втори етап:
а) комисията определя военнослужещ за заемане на вакантната длъжност чрез таен избор;
б) председателят и членовете на комисията
отбелязват символ „Х“ в изборния лист срещу
името на предпочетения кандидат;
в) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
г) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много
гласове, или всички кандидати, получили равен
брой гласове от втория етап;
3. трети етап:
а) техническите секретари след приключване
на работата на комисията събират изборните
листове и изготвят протокол за съответната
вакантна длъжност по образец съгласно приложение № 8;
б) протоколът по буква „а“ се подписва от
председателя и членовете на комисията.
(3) След приключване работата на комисията
техническите секретари изготвят извлечения
от протоколите по ал. 2, т. 3, буква „а“, които
се изпращат във военните формирования или
съответните структури, откъдето са разглежданите военнослужещи.
(4) Извлеченията от протоколите по ал. 3
се подписват от председателя на комисията.
(5) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кандидатите, запознава членовете на комисията
с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки председателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
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(6) При нарушение на процедурата по ал. 1
председателят не подписва протокола и разпорежда провеждането на нова процедура.
Раздел III
Ред за работа на комисиите за кариерно развитие при разглеждане на офицерите, на които
изтича максималният срок за престояване в
звание и/или длъжност
Чл. 22. (1) След приключване на работата
на комисията по реда на чл. 21 се изготвя
списък на длъжностите, останали вакантни
по Регистъра на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати, и на длъжностите, овакантили се в резултат на работата
на комисията, както и актуализиран списък на
офицерите, на които изтича максималният срок
за престояване в звание и/или в длъжност и не
са класирани за назначаване на длъжност по
Регистъра на вакантните длъжности за офицери
и офицерски кандидати по образец съгласно
приложение № 9.
(2) Техническите секретари въз основа на
списъците по ал. 1 изготвят изборен лист
(приложение № 7) и сравнителна таблица (приложение № 6) за всяка длъжност, в които се
изписват офицерите от актуализирания списък,
съответстващи на изискванията на длъжността.
(3) Техническите секретари представят на
комисията:
1. списъците по ал. 1;
2. изборен лист по ал. 2 за всеки член на
комисията;
3. сравнителна таблица за всеки член на
комисията (приложение № 6);
4. атестационните документи на военнослужещите по ал. 1;
5. кадровите справки на военнослужещите
по ал. 1;
6. други документи.
(4) За останалите вакантни длъжности от
списъка по ал. 1 комисията изпълнява дейностите по реда на чл. 21 и класира офицери, на
които изтича максималният срок за престояване
в звание и/или в длъжност.
(5) Комисията изготвя протокол по образец
съгласно приложение № 10 за военнослужещите
от актуализирания списък по ал. 1, на които не
може да бъде предложена длъжност, съответстваща на образованието и професионалната
им квалификация.
(6) Документите по ал. 3, т. 1 и 3 могат да
се ползват и в електронен вид.
Раздел ІV
Запознаване на военнослужещите с решенията
на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 23. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), от чийто състав са техническите се-
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кретари на комисиите по чл. 6, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2, изпраща с писмо документите по чл. 21,
ал. 3 и чл. 22, ал. 5.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съответните структури запознават разглежданите
военнослужещи с решенията на комисиите
срещу подпис.
(3) При класиране на военнослужещия за
назначаване на повече от една длъжност от
различни комисии по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2
командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
съответните структури по управление на човешките ресурси (по личния състав) по ал. 1 за
длъжността, на която военнослужещият приема
да бъде назначен.
(4) При отказ на военнослужещия, класиран за назначаване по реда на чл. 22, ал. 4
да заеме предложената длъжност, командирът
(началникът) или ръководителят по ал. 2 в
тридневен срок писмено уведомява структурата
по управление на човешките ресурси (по личния
състав), обслужваща работата на съответната
комисия, за отказа.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Чл. 24. Критериите за оценяване и класиране
на военнослужещите при работата на комисиите
по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 са:
1. констатациите в атестационния формуляр;
2. образование;
3. квалификация;
4. брой на ротации – само за старшите
офицери;
5. заемани длъжности;
6. участие в мисии и операции;
7. заемани длъжности в щабове и/или органи на международни организации и/или във
връзка с участието на Република България в
международни договори и инициативи;
8. степен на владеене на чужди езици.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 52, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и отменя Инструкция № И-3
от 2010 г. за реда и организацията на работа
на комисиите за кариерно и кадрово развитие
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
(ДВ, бр. 33 от 2010 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА ...............................................................................

Днес, ................. 20__ г., в присъствието на определените със Заповед на министъра на отбраната
№ ____/______г. военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на старшите офицери:
№

Звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

За председатели:
1.
2.
3.
За членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

На основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България се определиха чрез жребий председател и 7 членове на комисията, които да
участват в заседанията на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски
звания за длъжностите, изискващи военно звание ______________________________________ през 20__ г.
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В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

Председател:
Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
..............

Директор на

(дата)

дирекция „УЧР“
..............

..............

..............

..............

(място)

(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

Присъствали:
1. .................

...................

...................

2. .................

...................

...................

3. .................

...................

...................

4. .................

...................

...................

5. .................

...................

...................

6. .................

...................

...................

7. .................

...................

...................

8. .................

...................

...................

9. .................

...................

...................

10. ...............

...................

...................

11. ...............

...................

...................

12. ...............

...................

...................

13. ...............

...................

...................

14. ...............

...................

...................

15. ...............

...................

...................

16. ...............

...................

...................

17. ...............

...................

...................

18. ...............

...................
(военно звание)

...................
(подпис)

(име и фамилия)
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ С МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
Днес, ................. 20__ г., в присъствието на определените със Заповед на ____________________________
_____________ № ____/______ г. военнослужещи за участие в Комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания:
№

Звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

За председатели:
1.
2.
3.
За членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
На основание чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България се определиха чрез жребий председател и 5 членове на комисията, които да
участват в заседанията на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски
звания _________________________________________________________ през 20__ г.
В резултат на жребия за участие в комисията бяха определени:
№

Звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Забележка

Председател:
Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
..............
(дата)

..............
(място)

Ръководител на структурата по
личен състав в ........................
..............

(военно звание)

...........

(подпис)

..............

(име и фамилия)

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Присъствали:
1. .................
2. .................
3. .................
4. .................
5. .................
6. .................
7. .................
8. .................
9. .................
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12. .................
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...................
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...................
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...................

(подпис)

(име и фамилия)

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16 от Инструкцията за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Долуподписаният (ата) .....................................................................................................................................................
(военно звание, име, презиме и фамилия)

в качеството си на ..........................................................................................................................................................
(позицията и комисията, в която е назначен)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти и лични данни на кандидатите, както и факти и данни
за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 15 от Инструкцията за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия няма да участвам в работата на комисията за тази
длъжност.
3. По време на работата в комисията ще спазвам правилата за поведение на военнослужещия от
състава на комисиите за кариерно развитие.
..............

Декларатор:

(дата)

..............
(място)

..............................
(военно звание)

....................
(подпис)

.................................
(име и фамилия)

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ОТ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Чл. 1. С тези правила се установяват нормите за етично поведение на военнослужещия от състава
на комисиите за кариерно развитие, които да доведат до ефективно и справедливо преназначаване на
длъжност и повишаване във военно звание на офицерите и офицерските кандидати от Министерството
на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с изключение на служба
„Военна полиция“ и служба „Военна информация“, и от Българската армия.
Чл. 2. Военнослужещите от състава на комисиите за кариерно развитие са длъжни да изпълняват задълженията си съобразно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, правилника
за неговото прилагане и тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на комисиите е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно
и безпристрастно, вземайки предвид интересите на въоръжените сили и тези на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на кандидатите военнослужещият от състава на комисиите не трябва
да вреди на никого и трябва да се отнася с уважение към правата, интересите и равнопоставеността на
всеки от кандидатите.
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Чл. 5. При оценяването и класирането на кандидатите военнослужещият от състава на комисиите не
трябва да се отнася с предубеденост или да дискриминира кандидата на основата на раса, произход, пол,
възраст, лично отношение или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на комисиите няма право да изнася и разпространява информация
за личните данни на кандидатите и за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на комисиите не може да има личен интерес, който да му влияе
и пречи на безпристрастното и обективното оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия от състава на комисиите изключват всякакво облагодетелстване от работата в комисията за него или семейството му, близки роднини, приятели или лица, с
които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с някой от кандидатите военнослужещият от състава на комисиите се оттегля от разглеждането на съответната длъжност.
Чл. 10. Военнослужещият от състава на комисиите не трябва да позволява да бъде поставян в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да оценява и класира кандидатите по начин,
допускащ влияние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези правила води до отстраняване на военнослужещия от
комисиите за кариерно и кадрово развитие и търсенето на дисциплинарна отговорност.

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
Рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен

(структура, в която заседава комисията)

ДОКЛАД
на техническия секретар на Комисията за кариерно развитие на ............
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
........................................................................................................................................ – .................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)

Код на длъжността
Длъжността е от кариерно поле/кариерна (професионална) област ................................................................
и изисква: 1. военно-отчетна специалност – .................................................................................................................;
2. образование – ............................................................................................................................................................;
3. образователно-квалификационна степен (по военна или по гражданска специалност) – ....................;
4. квалификация:
4.1. придобита специалност – ....................................................................................................................................;
4.2. допълнителна професионална квалификация – .............................................................................................;
4.3. курс за длъжността................................................................................................................................................;
5. научна степен – ..........................................................................................................................................................;
6. ниво на владеене на чужд език – ........................................................................................................................;
7. разрешение/сертификат (НАТО/ЕС) за достъп до класифицирана информация – ..............................;
8. длъжности, от които може да се заеме длъжността – ...................................................................................;
9. значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика (прил. №, комп. №) – ...................................................................................................................................;
10. други специфични изисквания и забележки – ................................................................................................
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КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание, име, презиме, фамилия

Наименование на заеманата длъжност

1.
2.
3.
ОТ ... КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪОТВЕТСТВАТ ..............................................................................
1. НЕ СЪОТВЕТСТВАТ СЛЕДНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ:
Военно звание, име,
презиме и фамилия

№

Военно формирование

Не съответства поради

1.
2.
3.
..............

Технически секретар

(дата)

на комисията:

..............

..............

..............

..............

(място)

(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

Приложение № 6
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „б“ и чл. 22, ал. 3, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
между кандидатите по изискванията за заемане на длъжността
1. ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

10

11

12

Значими
професионални
компетентности
и личностни
характеристики

Други специфични
изисквания

9

Длъжности, от които може
да се заеме длъжността

8

Разрешение/сертификат
(НАТО) за достъп до
класифицирана информация

7

Владеене на чужди езици
по STANAG 6001

6

Курс за длъжността

5

ВОС

4

Допълнителна професионална квалификация

3

Придобита специалност

2

Образование

1

Вакантна
длъжност

Кариерно поле (област)

№

Код на длъжността

Изисквания за заемане на длъжността

Забележки

15

16

прил. № комп. №
13

14
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2. КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

10

11

12

комп. №

оценка

13

14

15

Брой ротации*

9

прил. №

Оценка на възможностите за развитие в
длъжност (т. 3 на раздел V от АФ)

8

7

Оценка на професионални
компетентности и личностни характеристики от
атестационния формуляр
(т. 4 на раздел III от АФ)

Оценка на възможностите за повишаване
във военно звание (т. 2 на раздел V от АФ)

6

Заемани предходни длъжности
(вкл. мисии и межд. длъжности)

Придобита специалност

Придобита ВОС

Образование
5

Разрешение/сертификат (НАТО, ЕС) за
достъп до класифицирана информация

4

Владеене на чужди езици по STANAG 6001

3

Завършени курсове

2

Придобита допълнителна професионална
квалификация

1

Код на длъжността

Военно
звание,
име,
№ презиме,
фамилия,
заемана
длъжност

Кариерно поле (област)

Данни за кандидатите

16

17

18

Забележка. *„Брой ротации” се попълва само за старшите офицери.

..............
(дата)

Технически секретар
на комисията:

..............
(военно
звание)

..............
(подпис)

..............
(име и фамилия)

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „в“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ИЗБОРЕН ЛИСТ
за вакантната длъжност:
................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)

Кандидати за длъжността
№

звание, име,
презиме,
фамилия

заемана длъжност

Съответствие на
изискванията на вакантната
длъжност

Избор

1.
2.
3.
4.
..............

Член на
комисията:

(дата)

..............
(място)

......................................
(военно звание)

................................
(подпис)

....................................
(име и фамилия)
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Приложение № 8
към чл. 21, ал. 2, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
.............................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. №................../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши (с младши)
офицерски звания
ЗА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ: ...............................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)

КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
№

Военно звание, име, презиме,
фамилия

Заемана длъжност

1.
2.
3.
4.
1. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
№

Военно звание,
име, презиме, фамилия

Заемана
длъжност

Брой
гласове

1.
2.
3.
Комисията предлага .........................................................................................................................................................
(звание, име, презиме и фамилия)

..............................................................................................................................................................................................
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)

да бъде назначен на вакантната длъжност
...............................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование и гарнизон)

2. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:
Военно звание, име, презиме
и фамилия

№

Военно
формирование

Не съответства поради......................

1.
2.
3.
....................
(дата)

....................
(място)

..............................
(военно звание)

Членове на
комисията:
1. .................
2. .................
3. .................
4. .................
5. .................
6. .................
7. .................
8. .................
......................
......................

(военно звание)

Председател
на комисията:
.............................
(подпис)

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
(подпис)

..................................
(име и фамилия)

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

(име и фамилия)
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Приложение № 9
към чл. 22, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..................................................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. №................../20___ г.
Екз. № ...............
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
на офицерите, на които изтича максималният срок за престояване във военно звание и/или в
длъжност през календарната година
1. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ ВЪВ
ВОЕННО ЗВАНИЕ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО РЕГИСТЪРА
НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ:
№

Военно звание, име, презиме,
фамилия

Заемана длъжност

В последно военно
звание от

Максималният
срок за престояване във военно звание изтича на

1.
2.
2. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ В
ДЛЪЖНОСТ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО РЕГИСТЪРА НА
ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ:
№

Военно звание, име, презиме,
фамилия

Заемана длъжност

Дата на заемане
на длъжността

Максимален срок
за престояване в
длъжност

1.
2.
.............
(дата)

.............
(място)

............................
(военно звание)

Технически секретар
на комисията:
.............................

..................................

(подпис)

(име и фамилия)

Приложение № 10
към чл. 22, ал. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
.............................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Към рег. №................../20___ г.
Екз. Единствен

ПРОТОКОЛ
за установена невъзможност да се предложи длъжност, съответстваща на образованието
и на професионалната квалификация
от заседание на Комисията за кариерно развитие на ...............................................................................................
На __.__. 20__ г. се проведе заседание на Комисията за кариерно развитие на ..............................................
........ В изпълнение на разпоредбите на чл. .......... от Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България поради изтичане на максималния срок за престояване
във военно звание и/или в длъжност комисията разгледа възможността да бъде/ат назначен/и на
вакантна/и длъжност/и и установи невъзможност да се предложи/ат длъжност/и, съответстваща/и
на образованието и на професионалната квалификация на:
Военно звание, име, презиме,
№
Длъжност и военно формирование
фамилия

................
(дата)

................
(място)

....................

(военно звание)

Председател
на комисията:
...................................
(подпис)

....................................
(име и фамилия)
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Членове на
комисията:
1. .................

....................

....................

2. .................

....................

....................

3. .................

....................

....................

4. .................

....................

....................

5. .................

....................

....................

6. .................

....................

....................

7. .................

....................

....................

8. .................

....................

....................

(военно звание)

(подпис)

(име и фамилия)

10620

КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисиятa за
публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 38 от
2009 г., бр. 36 и 70 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1 се добавя т. 8:
„8. проверка за спазване изискванията на
чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, 33, 40м и
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
ЗНФО.“
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „един отдел“ се заменят
с „два отдела“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. отдел „Меж дународни връзки и информационно осигуряване“.“
3. Към ал. 2 се добавя т. 3 със следния
текст:
„3. отдел „Методология и вътрешен контрол“.“
§ 3. В чл. 37, т. 6 думата „одити“ се заменя с „проверки“.
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Думите „Методология и международни
връзки“ се заменят с „Международни връзки
и информационно осигуряване“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 5 се отменя.
4. Точка 10 се отменя.
§ 5. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Отдел „Методология и вътрешен
контрол“:
1. разработва методология за надзорната
дейност на комисията;
2. оказва методическа помощ на инспекторите от комисията при осъществяване на контрол
върху дейността на регистрираните одитори;
3. осъществява контрол върху дейността
на инспекторите по отношение спазването на

правилата и процедурите при извършването
на проверки на качеството на дейността на
регистрираните одитори;
4. осъществява преглед и изготвя становища по предложените за утвърждаване от
комисията материали на ИДЕС;
5. изготвя становища във връзка с постъпили възражения от регистрирани одитори
срещу констатации и заключения в докладите
за резултати от извършени проверки и разследвания на дейността на регистрираните
одитори;
6. осъществява контрол относно спазването на вътрешнонормативните документи
и заповедите на председателя на комисията;
7. извършва проверки относно изпълнение
решенията на комисията;
8. организира обучението и повишаването на квалификацията на служителите от
администрацията;
9. извършва проверки по постъпили сигнали и жалби срещу служители от администрацията на комисията;
10. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.“
§ 6. В приложението към чл. 29, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В т. 2 цифрата „13“ се заменя с „11“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. отдел „Международни връзки и информационно осигуряване“ – 3, в т. ч. началник-отдел;“.
3. Създава се нова т. 4:
„4. отдел „Методология и вътрешен контрол“ – 3, в т. ч. началник-отдел;“.
4. Точка 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. отдел „Обща администрация“ – 5, в
т. ч. началник-отдел;“.
5. Точка 5 става т. 6.
Председател: Н. Чаталбашев
10646

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № 8
от 7 септември 2011 г.

за условията и реда за осъществяване на
програми за психосоциална рехабилитация
на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични
и поведенчески разстройства, дължащи се на
употреба на наркотични вещества.
Чл. 2. (1) Психосоциална рехабилитация
на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични
вещества, е система от дейности и грижи,
насочени към подобряване на био-психосоциалното функциониране на индивида и
неговата социална интеграция в обществото.
(2) Програмата за психосоциална рехабилитация е системата от дейности и грижи по ал. 1,
която включва психологически интервенции и
социални дейности, извършвани в общността
и в лечебни заведения, които подпомагат и
разширяват възможностите на лицата да водят
самостоятелен начин на живот.
Чл. 3. (1) Програмата за психосоциална
рехабилитация се реализира чрез социални
услуги, предоставени в общността и в лечебни
заведения.
(2) Психосоциалната работа се осъществява в съответствие с действащите методики,
стандарти и изисквания за социални услуги,
регламентирани в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
(3) Психосоциалната рехабилитация в лечебните заведения се осъществява в съответствие
с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Психиатрия“ (ДВ,
бр. 78 от 2004 г.).
Раздел ІІ
Условия и ред за осъществяване на програми
за психосоциална рехабилитация
Чл. 4. (1) Програмите за психосоциална
рехабилитация се осъществяват от институции и лица по чл. 18 от Закона за социално
подпомагане и от лечебни заведения по чл. 89,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите.
(2) Ръководител на програма за психосоциална рехабилитация може да бъде:

ВЕСТНИК
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1. лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, притежаващо
3-годишен стаж в областта на лечението и
рехабилитацията на зависимостта към наркотични вещества;
2. лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
психология, притежаващо 3-годишен стаж
в областта на лечението и рехабилитацията
на зависимостта към наркотични вещества;
3. лице с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта
на социалната работа, притежаващо 3-годишен
стаж в областта на социалната рехабилитация
на зависимостта към наркотични вещества;
4. лице с образователно-к валификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в
областта на социалните или хуманитарните
науки, преминало специализирано обучение
в областта на зависимостите и притежаващо
5-годишен стаж в областта на лечението и
рехабилитацията на зависимостта към наркотични вещества.
(3) Лицата по ал. 2 преминават курс за
обучение на ръководители на програми за
психосоциална рехабилитация по програма,
утвърдена от министъра на здравеопазването.
(4) Курсът по ал. 3 се провежда от Националния център по наркомании съвместно с
юридически лица с нестопанска цел и лечебни
заведения, вписани в базата данни по чл. 8,
ал. 1, които имат най-малко петгодишен опит
в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация.
Чл. 5. (1) За осъществяване на програми
за психосоциална рехабилитация лицата по
чл. 4, ал. 1 подават в Националния център по
наркомании заявление, в което посочват единен идентификационен код на лицето, когато
е търговец или кооперация, или код БУЛСТАТ
на юридическото лице, когато не е търговец,
към което прилагат следните документи:
1. копие от удостоверението за регистрация
на лечебното заведение – за лечебните заведения по чл. 89, ал. 1, т. 2 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
2. копие от разрешението за осъществяване
на лечебна дейност – за лечебните заведения
по чл. 89, ал. 1, т. 3 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
3. копие от удостоверението за вписване в
регистъра на Агенцията за социално подпомагане и копие от лиценза за предоставяне
на социални услуги на деца под 18 години
(когато в програмата ще се включват и деца
под 18 години) – за лицата по чл. 18, ал. 1,
т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане;
4. проект на програма за психосоциална
рехабилитация;
5. списък на персонала, данни за квалификацията му, длъжностни характеристики;
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6. план, индикатори и процедури за оценка
на ефективността на програмата;
7. диплома за завършено образование на
ръководителя на програмата;
8. документи, удостоверяващи преминато
специализирано обучение в областта на зависимостите – за лицата по чл. 4, ал. 2, т. 4;
9. документи, удостоверяващи изискуемия
стаж на ръководителя на програмата;
10. сертификат за преминал курс за обучение
на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация.
(2) Проектът на програмата по ал. 1, т. 4
включва:
а) цели на програмата;
б) основни задачи на психологическите
интервенции и на социалната работа;
в) продължителност на програмата;
г) организация на работа;
д) критерии за включване, изключване и
успешно завършване на програмата;
е) психотерапевтични интервенции;
ж) план за ресоциализация на завършилите
програмата;
з) социална работа – прилагани методи и
форми на социална работа.
Чл. 6. (1) При непълноти в представената
документация директорът на Националния
център по наркомании в 15-дневен срок писмено уведомява лицето, като определя срок за
отстраняването им и дава при необходимост
указания за привеждане на документацията
в съответствие с изискванията на наредбата
и утвърдените методики в областта на психосоциалната рехабилитация.
(2) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 1, процедурата
по даване на съгласие за осъществяване на
програмата за психосоциална рехабилитация
се прекратява.
Чл. 7. (1) В едномесечен срок от подаване
на документите по чл. 5 или от отстраняване на непълнотите по чл. 6 директорът на
Националния център по наркомании дава
съгласие или отказва да даде съгласие за осъществяване на програмата за психосоциална
рехабилитация.
(2) Директорът на Националния център по
наркомании дава съгласие за осъществяване
на програма за психосоциална рехабилитация,
когато програмата е в съответствие с изискванията на наредбата и утвърдените методики в
областта на психосоциалната рехабилитация.
(3) Директорът на Националния център
по наркомании отказва да даде съгласие за
осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация при наличие на едно от
следните условия:
1. програмата не е в съответствие с изискванията на наредбата;
2. програмата не е в съответствие с утвърдените методики в областта на психосоциалната
рехабилитация.
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(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 8. (1) В Националния център по наркомании се създава база данни на лицата, които
осъществяват програми за психосоциална
рехабилитация.
(2) Информация за програмите, включени в базата данни по ал. 1, се публикува на
интернет страницата на Националния център
по наркомании.
Раздел ІІІ
Участие в изпълнението на програми за психосоциална рехабилитация на лица с личен
опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества
Чл. 9. (1) Лица с личен опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества,
които са преминали успешно през лечение,
психосоциална рехабилитация и/или групи
за взаимопомощ, могат да участват в изпълнението на програми за психосоциална
рехабилитация при следните условия:
1. да не са злоупотребявали с наркотични
вещества през последните 2 години;
2. да са завършили курс за обучение по
програма, утвърдена от Националния център
по наркомании.
(2) Курсът по ал. 1, т. 2 се провежда от
Националния център по наркомании съвместно с юридически лица с нестопанска цел и
лечебни заведения, вписани в базата данни
по чл. 8, ал. 1, които имат най-малко петгодишен опит в осъществяването на програми
за психосоциална рехабилитация.
(3) За участие в курса за обучение лицата
по ал. 1 подават заявление, към което прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. документ, удостоверяващ завършен курс
на лечение, психосоциална рехабилитация или
системно участие в групи за взаимопомощ;
3. диплома за средно образование;
4. мотивационно писмо.
Раздел ІV
Контрол и отчетност на програми за психосоциална рехабилитация
Чл. 10. Ръководителите на програми за психосоциална рехабилитация отчитат дейността,
извършена по програмата, като представят
годишен доклад до Националния център по
наркомании, включващ резултати, основни
тенденции, изводи и възникнали проблеми.
Чл. 11. Извършените дейности по програмите за пси хосоциа лна рехабилитаци я
подлежат на контрол от Националния център
по наркомании и Агенцията за социално
подпомагане съгласно чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите и чл. 31, ал. 2 от Закона за
социално подпомагане.
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Чл. 12. (1) Националният център по наркомании осъществява мониторинг на дейността
на програмите за психосоциална рехабилитация, вписани в базата данни по чл. 8, ал. 1.
(2) При осъществяване на мониторинга по
ал. 1 могат да бъдат привличани и външни
експерти, както и представители на признати
за представителни организации за защита
правата на пациентите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Социални услуги в общността“ са услуги
по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.
2. „Социална работа“ е професионална
дейност по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за социално
подпомагане.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Осъществяваните към момента на
влизане в сила на наредбата рехабилитационни
програми по Наредба № 30 от 2000 г. за реда
за участие в долечебни и рехабилитационни
програми на лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ, бр. 1 от 2001 г.) се привеждат
в съответствие с изискванията на наредбата
в едногодишен срок от влизането є в сила.
(2) Изискването на чл. 5, ал. 1, т. 9 от
наредбата не се прилага за ръководителите
на рехабилитационни програми, които имат
съгласие от Националния център по наркомании, издадено по реда на чл. 7, ал. 3 от
Наредба № 30 от 2000 г. за реда за участие в
долечебни и рехабилитационни програми на
лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
§ 3. В едномесечен срок от влизане в сила на
наредбата изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава
по предложение на Националния център по
наркомании изменения и допълнения на методиките по предоставяне на социални услуги
в общността, съобразени със специфичните
особености на работата със зависими лица.
§ 4. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на наредбата Националният център
по наркомании изготвя образец на годишен
доклад по чл. 10, който се публикува на интернет страницата на Националния център
по наркомании.
(2) При изготвянето на образеца на доклад
по ал. 1 могат да бъдат поканени за участие и
лицата по чл. 4, ал. 4, както и представители
на признати за представителни организации
за защита правата на пациентите.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 89, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
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§ 6. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на здравеопазването и
министърът на труда и социалната политика.
За министър на здравеопазването:
Г. Павлова
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
10564

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 7
от 7 септември 2011 г.

за условията и реда за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на програми
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества.
Чл. 2. (1) Намаляването на вредите от
употребата на наркотични вещества е система от дейности, насочени към намаляване
на здравните, социалните и икономическите
вреди от употребата на наркотични вещества
за отделния индивид и обществото като цяло.
(2) Програмите за намаляване на вредите
от употребата на наркотични вещества включват една или няколко от следните дейности:
1. превенция на рисково поведение, включваща работа на терен, работа в нископрагови центрове, раздаване на информационни
материали и провеждане на обучения с цел
намаляване на вредите и подкрепа на позитивните промени в поведението;
2. превенция на свързаните с употребата
на наркотични вещества инфекциозни заболявания, включваща:
а) обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при инжекционно употребяващи
наркотични вещества;
б) консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани инфекции
и туберкулоза;
в) имунизация за хепатит B;
г) раздаване на презервативи;
д) насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания, причинени
вследствие употребата на наркотични вещества
и сексуално предавани инфекции;
е) медицински консултации чрез мобилен
медицински кабинет на лица, употребяващи
наркотични вещества;
ж) насочване към лечение на зависимостта
към наркотични вещества;
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3. предоставяне на информация и обучение
по превенция на смъртността, свързана с
употребата на наркотични вещества.
Раздел II
Условия и ред за осъществяване на програми
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества
Ч л. 3. (1) Прог ра м и т е за на ма л я ва не
на вредите от употребата на наркотични
вещества се осъществяват от институциите
по чл. 84, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, от
лечебни заведения, регистрирани по Закона
за лечебните заведения, както и от юридически лица с нестопанска цел.
(2) За осъщест вява не на п рог рама за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества лицата по ал. 1 подават в Националния център по наркомании
заявление, в което посочват Единен идентификационен код на лицето, когато е търговец или кооперация, или код БУЛСТАТ на
юридическото лице, когато не е търговец,
и прилагат следните документи:
1. копие от разрешението за осъществяване на лечебна дейност или копие от удостоверението за регистрация на лечебното
заведение – за лечебните заведения;
2. проект на програма, който съдържа:
цели, основни за дачи, продъл ж и телност,
организация на работата;
3. данни за ръководител и екип на програмата – имена и квалификация;
4. други документи, свързани с изпълнението на програмата.
(3) За осъщест вява не на п рог рама за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, включваща изследване
за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани
инфекции, пре- и посттестово консултиране при изследване за ХИВ и имунизация
за хепатит B, лицата по ал. 2 представят
в Националния цент ър по наркомании и
копие от договор за извършване на посочените дейности, сключен с лечебно заведение, участващо в Националната система
за външен контрол на качеството на лабораториите по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна
им у нологи я и при тежаващо съот вет ни те
сертификати за това.
(4) За осъщест вява не на п рог рама за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, вк лючваща работа
на терен и обмен на игли и спринцовки,
лицата по ал. 2 представят в Националния
център по наркомании и писмено съгласие
от общината, на чи ято територи я ще се
осъществи прог рамата, както и писмено
уведомление от ръководител я на програмата до съответното районно полицейско
управление на МВР.
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Чл. 4. (1) При непълноти в представената
документация директорът на Националния
център по наркомании в 15-дневен срок писмено уведомява лицето, като определя срок за
отстраняването им и дава при необходимост
указания за привеждане на документацията
в съответствие с изискванията на наредбата
и методиката за осъществяване на дейности
по намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества.
(2) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 1, процедурата по даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите
от употребата на наркотични вещества се
прекратява.
Чл. 5. (1) В едномесечен срок от подаване на документите по чл. 3, ал. 2 или от
отстраняване на непълнотите по чл. 4, ал. 1
директорът на Националния център по наркомании дава съгласие или отказва да даде
съгласие за осъществяване на програмата
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества.
(2) Директорът на Националния център по
наркомании дава съгласие за осъществяване
на програма за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества, когато
програмата е в съответствие с изискванията
на наредбата и методиката за осъществяване
на дейности по намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества.
(3) Директорът на Националния център
по наркомании отказва да даде съгласие за
осъществяване на програма за намаляване
на вредите от употребата на наркотични
вещества при наличие на едно от следните
условия:
1. програмата не е в съответствие с изискванията на наредбата;
2. програмата не е в съответствие с методиката за осъществяване на дейности по
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 6. (1) Екипите на програмите, получили съгласие по чл. 5, ал. 2, преминават
к у рс за обу чен ие на л и ца, у час т ва щ и в
изпълнението на програми за намаляване
на вредите от употребата на наркотични
вещества.
(2) Курсът по ал. 1 се провежда от Националния център по наркомании съвместно с
лечебни заведения и/или юридически лица
с нестопанска цел, които имат най-малко
петгодишен опит в областта на намаляване
на вредите, свързани с употребата на наркотични вещества.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

Чл. 7. (1) В едномесечен срок след изтичане на една година от даването на съгласие
по чл. 5, ал. 2 или от даването на съгласие
за продължаване на дейността на програмата
по ал. 3 лицата, осъществяващи съответната програма за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании
следните документи:
1. отчет за дейността на програмата за
предходната година по образец, у твърден
от директора на Националния център по
наркомании;
2. у ведом лен ие за п род ъ л ж а ва не и л и
прекратяване дейността на програмата.
(2) В случай на продължаване дейността
на програмата лицата по ал. 1 представят
и актуален списък на екипа на програмата,
данни за неговата квалификация и сертификати за преминато обучение по чл. 6, ал. 1.
(3) Въз основа на представените документи по ал. 1 и 2 директорът на Националния
център по наркомании дава съгласие или
отказва да даде съгласие за продължаване
на дейността на програмата за намаляване
на вредите от употребата на наркотични
вещества в срока и по реда на чл. 3 – 5.
(4) При неизпълнение на задължението за
представяне на отчет по ал. 1 директорът на
Националния център по наркомании може
да изиска отчета и да организира извършването на проверка, за която се прилагат
разпоредбите на чл. 10.
Раздел ІІІ
Участие на доброволни сътрудници в изпъ лнението на програми за нама л яване
на вредите от употребата на наркотични
вещества
Чл. 8. (1) Лица, които желаят да работят като доброволни сътрудници, могат да
у частват в изпълнението на програми за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, като осъществяват
дейности по обмен на игли и спринцовки
и работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, при
следните условия:
1. да са навършили 18 години;
2. да са изразили писмено съгласие с целите и задачите на програмата и протокола
за нейното осъществяване.
(2) Ръководителят на програмата издава на
лицата по ал. 1 удостоверение за участието
им в програмата, в което са посочени дейностите, които се извършват в програмата,
личният идентификационен код на участника, функциите му и периодът от време, за
който е ангажиран.
(3) Лицата по ал. 1 работят под надзора
на член от екипа, изпълняващ програмата.
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Раздел ІV
Кон т рол и мон и т ори н г на п рог ра м и з а
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества
Чл. 9. (1) В Националния център по наркомании се поддържа база данни на лицата,
които осъществяват програми за намаляване
на вредите от употребата на наркотични
вещества.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа: наи менов а н ие н а л и це т о, о с ъ ще с т в я в а що
програмата, адрес на програмата, видовете
дейности, които осъществява, име и телефон
за връзка с ръководителя на програмата,
основни показатели за дейностите през последната година.
(3) Информация за програмите, включени в базата данни по ал. 1, се публикува
на интернет страницата на Националния
център по наркомании.
Чл. 10. (1) Дейността на програмите за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества подлежи на контрол
и мониторинг от Националния център по
наркомании.
(2) При и зв ърш ва не на мон и т ори н г а
по ал. 1 могат да се привличат и външни
експерти.
(3) Когато при осъществяване на контрол
или мониторинг се констатират нарушения
на методиката за осъществяване на дейности
по намаляване на вредите от употребата
на наркотични вещества или нарушение на
целите и принципите на програмата, директорът на Националния център по наркомании
може да изиска текущ отчет за дейността
на програмата и/или да даде предписания
за отстраняване на нарушенията със срок
за изпълнение.
(4) При неизпълнение на предписанията
по ал. 3 директорът на Националния център
по наркомании може да оттегли даденото
съгласие по чл. 5, ал. 2 или по чл. 7, ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „нископрагов център“ е помещение, в което на
употребяващите наркотици се предоставят
с т ери л н и и нс т ру мен т и за и н жек т и ра не,
здравни, социални и психологически консултации от съответни специалисти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Лечебните заведения или юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи програми за намаляване на вредите от
у потребата на наркотични вещества към
момента на влизане в сила на тази наредба,
привеждат програмите в съответствие с изискванията на наредбата в едногодишен срок.
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§ 3. В едномесечен срок от влизане в
сила на наредбата министърът на здравеопазването по предложение на Националния
център по наркомании утвърждава методика
за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични
вещества.
§ 4. Директорът на Националния център по
наркомании утвърждава образец на годишен
отчет по чл. 7, ал. 1, т. 1 в двумесечен срок
от влизане в сила на наредбата.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 84б от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 30
от 2000 г. за реда за участие в долечебни и
рехабилитационни програми на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества, издадена от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 1
от 2001 г.).
§ 7. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на здравеопазването.
За министър: Г. Павлова
10565

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2011 г. за определяне на методиката
за изчисляване на разходите за потребление
на енегрия, емисии на въглероден диоксид,
азотни оксиди, неметанови въглеводороди и
прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства
(ДВ, бр. 26 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се ал. 2:
„(2) При закупуване на пътни превозни
средства на стойност от 60 000 лв. без ДДС
до праговете, определени в директиви 2004/17/
ЕО и 2004/18/ЕО, доставчиците на услуги,
които изпълняват задължения за извършване
на обществени услуги, съгласно договор за
обществена поръчка за услуги по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт, вземат предвид енергийните аспекти и
въздействието върху околната среда през целия
експлоатационен период на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия;
2. емисии на въглероден диоксид (СО 2);
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 3 думите „на чл. 2, ал. 2“ се
заменят с „на чл. 2, ал. 3“.
Министър: Ив. Московски
10695

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция
№ Iз-1143 от 2011 г. за организацията и реда
за осъществяване на конвойната дейност
в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 38 от 2011 г.)
Параграф единствен. В § 3 от преходните
и заключителните разпоредби думите „директорите на ГДОП, ГДГП, ГДКП и ГДБОП
утвърждават“ се заменят с „главният секретар
на МВР утвърждава“.
Министър: Цв. Цветанов
10628
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
26. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е издал
разрешение за строеж № РС-50 от 19.09.2011 г. за
обект АМ „Марица“ Оризово – ГКПП Капитан
Андреево от км 114+000 до км 117+345,10 (3,4 км
подходен път към ГКПП „Капитан Андреево“,
част от АМ „Марица“) при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК за предварително изпълнение. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок от
съобщаването в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Разрешението за строеж може да се обжалва в
14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
10724
19. – Военномедицинската академия обявява
конкурс за военнослужещ за доцент в Клиниката
по психиатрия на „МБАЛ – София“ към Военномедицинската академия по 03.01.20 психиатрия,
професионално направление 7.1. „Медицина“. Срокът за подаване на документи от кандидатите за
участие е 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Подробна информация за конкурсите
може да получите на сайта на Военномедицинската академия – vma.bg, и Министерството на
отбраната – mod.bg. За връзка: тел. 92 25 669 (от
9 до 12 ч.).
10751

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионални анализи и прогнози“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
14.11.2011 г. в 18 ч. в офиса на сдружението – Перник, ул. Юрий Гагарин, между бл. 34/36, ет. 2, офис
12, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за работата на сдружението; 2. разглеждане на молби
за освобождаване на членове на сдружението; 3. утвърждаване на молби за приемане на нови членове;
4. приемане на промени в устава на сдружението;
5. избор на нов управителен съвет на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание. Всички документи,
свързани с общото събрание, са на разположение
в офиса на сдружението. Проверката на кворума
започва в 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред, без нова покана, независимо от броя
на явилите се членове.
10632
12. – Управителният съвет на Българското Балинтово общество, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.11.2011 г. в

15 ч. в аула „проф. Янко Добрев“ на Втора хирургия на Медицинския университет – София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността от УС;
2. финансов отчет; 3. изменения и допълнения на
устава; 4. приемане на нови членове; 5. разни.
10634
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Екосвят Родопи“, Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.11.2011 г. в 17 ч. в Смолян,
ул. Кольо Фичето 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на сдружението;
2. приемане на финансовите отчети и отчетите
за дейността на сдружението до 31.12.2010 г.; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет; 4. освобождаване на членове; 5. обсъждане
и приемне на промени в устава на сдружението; 6.
приемане на нови членове на сдружението; 7. избор
на членове и председател на управителния съвет;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите. Поканват
се всички членове на сдружението да участват в
общото събрание. Материалите за общото събрание
са на разположение всеки работен ден на адреса
на управление в Смолян, ул. Кольо Фичето 4.
10670
1. – Управителният съвет на Фондация „Родопски ценности“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на фондацията
на 21.11.2011 г. в 14 ч. в Смолян, бул. България 80,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на фондацията; 2. приемане на финансовите
отчети и отчетите за дейността на фондацията до
31.12.2010 г.; 3. освобождаване от отговорност на
управителния съвет; 4. вземане на решения относно
„Родопски ценности Смолян“ – ЕООД; 5. избор
на членове и председател на управителния съвет;
6. вземане на решение за промяна на адреса на
фондацията; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички членове на фондацията да
участват в общото събрание.
10638
9. – Управителният съвет на сдружение „Дамполис“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 21.11.2011 г. в
14 ч. в Ямбол, ул. Граф Игнатиев 58/Е/142, при
следния дневен ред: 1. промяна на предмета на
дейност на сдружението; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. избор на управителен
и контролен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10622
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Люляк“, с. Люляково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 13.11.2011 г. в 10 ч.
в читалището на с. Люляково, община Руен, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
промяна дейността на сдружението от сдружение
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с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза на сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;
2. приемане на решение за промяна на реда за
свикване на общо събрание и отразяването му в
устава на сдружението; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10570
86. – „Софарма имоти“ – АДСИЦ, на основание чл. 221, т. 1 ТЗ и чл. 92а, ал. 2 и чл. 112
и сл. ЗППЦК уведомява инвеститорите относно
началото на публично предлагане на 1 170 000
броя обикновени поименни безналични акции с
право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции с номинална стойност 1 лев
и емисионна стойност 2 лв. всяка съгласно решението за увеличаване на капитала от 11 700 000 лв.
до 12 870 000 лв., прието от общото събрание на
акционерите на дружеството на 28 юни 2011 г., и
съгласно проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение
№ 555-Е от 31.08.2011 г. 1. Размер на заявения за
набиране капитал, допустими отклонения, брой,
номинална и емисионна стойност, видове акции и
права по тях. Капиталът на „Софарма имоти“ –
АДСИЦ, се увеличава от 11 700 000 лв. до
12 870 000 лв. чрез издаване на 1 170 000 броя
обикновени безналични акции с право на глас и
с единична номинална стойност 1 лев. Капиталът
на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат
записани и платени най-малко 585 000 акции с
номинална стойност 1 лев и емисионна стойност
2 лв. всяка една, в който случай капиталът на
дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране
капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лев и емисионна стойност
2 лв. Всички издадени от „Софарма имоти“ –
АДСИЦ, акции, както и акциите от новата емисия
са от един клас – обикновени безналични поименни с право на един глас в общото събрание
на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност
на акцията. Увеличаването на капитала с права
изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции.
Минимален и максимален брой акции, които могат
да бъдат записани срещу издаваните права. На
основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата,
придобили акции най-късно 14 дни след датата
на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден след
изтичането на 7 дни от обнародването и публикуването на съобщението за публичното предлагане „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от
книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 10 права дават възможност
за записване на 1 нова акция по емисионна стойност 2 лв всяка. След издаването на правата
всяко лице може да придобие права в периода за
тяхното прехвърляне/търговия и при провеж-
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дането на аукциона. При упражняване на
10 права това дава възможност за записване на
1 нова акция по емисионна стойност 2 лв. При
получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може
да запише такъв брой акции, който е равен на
броя на придобитите и/или притежаваните от него
права, разделен на 10. 3. Начален и краен срок,
условия и ред за прехвърляне на правата. Начален
и краен срок, условия и ред за записване на акции
от новата емисия от притежателя на права. 3.1.
Начален срок за прехвърляне на правата и за
записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5
ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а,
ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник – в. „24
часа“. За начало на публичното предлагане се
счита по-късната от двете дати – датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
или датата на публикуването му във в. „24 часа“.
3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1. 3.3. Прехвърлянето на права
посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК
се извършва на неофициалния пазар на „Българска фондова борса – София“ – АД (БФБ), чрез
подаване на поръчка за продажба до съответния
инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За
придобиването на права по други способи се
прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ – АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1.
Съгласно правилата на „БФБ – София“ – АД,
последната дата за търговия с права на борсата
е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2.
Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други
притежатели на права имат право да продадат
правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права,
съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата,
но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ – АД. На 5-ия
работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2 „Софарма имоти“ – АДСИЦ, чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, предлага за продажба при условията
на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока
за прехвърляне на правата. „Софарма имоти“ –
АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с
разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД, и не
могат да се ползват до вписване на увеличението
на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права,
както в срока за тяхното прехвърляне, така и при
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аукциона, се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ – АД, при условията и по реда
на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен
депозитар“ – АД, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при
продажбата чрез аукциона, могат да запишат
съответния брой акции до изтичане на крайния
срок за записване по т. 3.4. 3.4. Краен срок за
записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5
ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича
срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не
се допуска записване преди посочения начален
и след посочения краен срок за записване. 3.5.
Записването на акциите от новата емисия ще се
извършва при следните условия и ред: 3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват
прехвърлянето на правата по свои подсметки при
инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях
съответния брой акции до изтичането на срока
за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в
противен случай техните неупражнени права ще
бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата,
придобили права при продажбата чрез аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до
крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции
по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ – АД, и неговите членове. Записването на
акции се извършва чрез подаване на писмени
заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права,
придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или
при аукциона, подават заявките за записване на
акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, със
седалище и адрес на управление: София, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1, телефон: +359 2 988 63 40,
факс: +359 2 937 98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg,
обслужващ увеличението на капитала, и/или до
инвестиционните посредници, членове на
„Централен депозитар“ – АД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните от тях
права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ – АД. Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ
увеличението на капитала, всеки работен ден от
9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания. 3.5.2. Записването на акции се счита за
действително само ако е направено от акционер
с акции с права и/или от друг притежател на
права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните
акции до крайния срок за записване на акциите
при условията, посочени по-долу. При частично
заплащане на емисионната стойност се считат
записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на
името на „Софарма имоти“ – АДСИЦ, IBAN:
BG45RZBB91555068059918, BIC: RZBBBGSF при
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД. Набирател-
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ната сметка трябва да бъде заверена от лицето,
записващо акциите, най-късно до крайния срок
за записване на акците. 3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2
ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди
приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър
на съда. 4. Приложим ред, ако всички предложени
акции бъдат записани преди края на подписката;
ако всички предложени акции не бъдат записани
преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат
записани преди крайния срок на подписката,
„Софарма имоти“ – АДСИЦ, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3
работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и
предприема необходимите действия за вписване
на увеличаването в търговския регистър и по
регистрация на емисията в „Централен депозитар“ – АД, КФН и „БФБ – София“ – АД. Ако до
крайния срок на подписката не бъдат записани
всички акции, но бъдат записани и платени наймалко 585 000 акции, капиталът се увеличава до
размера на записаните и платени акции и новата
емисия в този размер се регистрира в „Централен
депозитар“ – АД, КФН и на „БФБ – София“ – АД.
Увеличаването на капитала с права изключва
възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции. 5. Ред и срокове за връщане на
набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката
приключи неуспешно, „Софарма имоти“ – АДСИЦ, публикува в 3-дневен срок съобщение за
това в два централни ежедневника (в. „24 часа“
и в. „Труд“), уведомява КФН и банката, в която
е открита набирателната сметка, по реда на чл. 84,
ал. 3 ЗППЦК и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните
суми. Внесените суми заедно с начислените от
банката лихви ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението по
чл. 84, ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от
тях банкова сметка или в брой на адреса на банката. В случай че увеличението на капитала не
бъде вписано в търговския регистър, „Софарма
имоти“ – АДСИЦ, уведомява незабавно КФН,
БФБ и Централния депозитар, публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок
от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за
направените вноски. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър дружеството регистрира емисията акции в Централния
депозитар. Централният депозитар ще открие
нови или ще кредитира съществуващи сметки на
инвеститорите със записаните от тях и заплатени
нови акции. Акциите на лицата по подсметки на
инвестиционни посредници в „Централен депозитар“ – АД, ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание инвеститорите
могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови
акции. Издаването на депозитарни разписки се
извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен
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депозитар“ – АД, и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените
вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума
срещу записваните акции. Към датата на публикуване на настоящото съобщение проспектът за
първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти“ – АДСИЦ, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на
следните адреси: в офиса на „Софарма имоти“ – АДСИЦ: София, ул. Илиянско шосе 16, тел.: + 359 2
8134 523, лице за контакт: Иванка Панова, всеки
работен ден от 8,30 до 17 ч.; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, София, ул.
Николай Хайтов 3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63 40,
лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти“ – АДСИЦ,
могат да бъдат получени и от публичния регистър
на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg),
както и на интернет страницата на ИП „София
Интернешънъл Секюритиз“ – АД (www.sis.bg).
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Иван Миков Арбов – ликвидатор на сдружение
с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Коиловци“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.11.2011 г. в 17 ч. в с. Коиловци, област Плевен, в сградата на читалището, при
следния дневен ред: 1. запознаване с баланса към
момента на прекратяване на училищното настоятелство и изнасяне на доклад, поясняващ баланса,
подготвен и внесен от ликвидатора; 2. приемане на
началния баланс на училищното настоятелство от
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
10608
Иван Миков Арбов – ликвидатор на сдружение
с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Коиловци“, в ликвидация по ф. д. № 1103/2003 на
Плевенския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в 3-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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