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НАРЕДБА

за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни
вещества и парникови газове в атмосферата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се регламентират редът
и начинът за организиране, вк лючително
извършване и докладване, на националните
инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за изпълнение
на ангажиментите на Република България по
Конвенцията за трансгранично замърсяване
на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР)
(ДВ, бр. 45 от 2003 г.) и на емисиите на
парникови газове по Рамковата конвенция
на Обединени те нации по изменение на
климата (РКОНИК) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) и
по Протокола от Киото към РКОНИК (ДВ,
бр. 68 от 2005 г.).
Г л а в а

в т о р а

Н А ЦИОН А ЛН А СИСТЕМ А ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА И НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
В АТМОСФЕРАТА
Чл. 2. (1) Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и
на парникови газове в атмосферата обхваща

всички дейности и задължения по изпълнение
на ангажиментите на Република България по
чл. 1 и включва следните елементи:
1. компетентни органи и задължения;
2. ред и начин за извършване на националните инвентаризации;
3. осигуряване и контрол на качеството
на данните от националните инвентаризации
по чл. 1;
4. документиране и архивиране на данните
от националните инвентаризации по чл. 1;
5. международни проверки на Националната система за инвентаризации на емисии
на вредни вещества и на парникови газове в
атмосферата.
(2) Извършването и докладването на инвентаризации на емисиите на вредни вещества
и на парникови газове в атмосферата с цел
изпълнение на ангажиментите на страната
се осигуряват чрез елементите на системата
по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 3. (1) Компетентни органи за извършване
на националните инвентаризации по чл. 1 са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. министърът на земеделието и храните;
3. министърът на икономиката и енергетиката;
4. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. министърът на вътрешните работи;
6. председателят на Националния статистически институт (НСИ);
7. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
към министъра на околната среда и водите;
8. изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
към министъра на земеделието и храните;
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към министъра на земеделието и храните;
10. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
11. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
13. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“ към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
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14. директорите на националните паркове
към министъра на околната среда и водите.
(2) В извършването на националните инвентаризации по чл. 1 участват и браншови
организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност, като
предоставят информация и подпомагат дейността на органите по ал. 1 при изпълнение
на задълженията им по чл. 12.
Чл. 4. Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице координира обмена на информация
съгласно изиск вани я та на КТЗВДР и на
РКОНИК, като:
1. разработва и актуализира стратегическите документи и нормативната уредба в
областта на околната среда, които са свързани
с извършване на националните инвентаризации по чл. 1;
2. осигурява експертен и технически капацитет в системата на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) за извършване
на националните инвентаризации по чл. 1;
3. осигурява необходимия капацитет и
информация съвместно с Министерството на
земеделието и храните и ИАГ за извършване
на докладванията по чл. 3, т. 2, букви „а“ и
„б“ и чл. 10, ал. 1 на Решение № 529/2013/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно правила за отчитане
на емисиите и поглъщанията на парникови
газове, дължащи се на дейности във връзка със
земеползването, промените в земеползването
и горското стопанство, и относно информация
за действията, свързани с тези дейности (OB,
L 165/80 от 18 юни 2013 г.);
4. чрез дирекция „Опазване чистотата на
въздуха“ предоставя на ИАОС копия в електронен формат на годишните отчети за флуорираните парникови газове за предходната
година, докладвани по глава пета на Наредбата
за установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2 и 7 от 2011 г. и бр. 55 от 2012 г.),
ежегодно до 31 май;
5. ч рез ди рек тори те на нац иона лни те
паркове изпращат в ИАОС информация за
предходната година относно опожарените
п лощ и на тери тори я та на нац иона лни т е
паркове в хектари (ha) по видове опожарена
растителност: широколистна; иглолистна;
смесена; треви, незалесени площи и мъртва
горска постилка, ежегодно до 30 септември.
Чл. 5. Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице
изпълнява своите задължения при извършването на националните инвентаризации по чл. 1,
като ежегодно до 30 септември изпраща в
ИАОС следните данни за предходната година:
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1. чрез Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ информация за:
а) извършените промени на предназначението по смисъла на Закона за опазване на
земеделските земи на всички земеделски земи
за неземеделски нужди;
б) размера на обработваемата земя (общо
за страната) в хиляди хектари (хил. ha);
в) брой на селскостопанските животни
(към съответната дата), включително среден
млеконадой от крава годишно (l/y per capita);
г) произведената селскостопанска продукция по растителни култури (t/y);
д) площи с основни култури, наторени със
синтетични азотни торове, в хектари (ha);
е) статистическа информация, свързана
с ежегодните промени в използваната земеделска площ и площите със селскостопанско
предназначение;
ж) последно актуализираната информация
относно баланса на селскостопанския фонд
по начин на трайно ползване и по области;
з) последно актуализираната информация
относно баланса на физическите блокове
по начин на трайно ползване и баланса на
легитимните площи от системата за идентификация на земеделските парцели;
2. чрез Българската агенция по безопасност
на храните – информация за употребата на
синтетични азотни торове, общо за страната
в тонове годишно (t/y).
Чл. 6. Минист ърът на икономиката и
енергетиката или оправомощено от него
длъжностно лице участва в извършването
на националните инвентаризации по чл. 1 в
сектор „Енергия“, подсектор „Енергетика“,
като ежегодно до 30 ноември изпраща в ИАОС
следните данни за предходната година:
1. дължината на газоразпределителните
мрежи, в км;
2. дължина на газопреносната мрежа за
доставки на природен газ на територията на
страната, в км;
3. дължина на газопреносната мрежа за
доставки на природен газ през територията
на страната, в км;
4. количество продаден природен газ в
страната по видове потребители – небитови
и битови, Nm 3;
5. пренесени количества природен газ през
територията на страната по направления, Nm 3.
Чл. 7. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъж ностно лице
координира дейността на органите по чл. 3,
ал. 1, т. 10 – 13 и участва в извършването
на националните инвентаризации по чл. 1
в сектор „Енергия“, подсектор „Транспорт“,
като ежегодно до 30 ноември изпраща в
ИАОС данни за натуралните показатели за
предходната година от органите по чл. 3, ал. 1,
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т. 10 – 13 и от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ съобразно
тяхната компетентност.
Чл. 8. Министърът на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице
участва в извършването на националните
инвентаризации по чл. 1 в сектор „Енергия“,
подсектор „Транспорт“, като ежегодно до 30
ноември изпраща в ИАОС следните налични
данни за предходната година:
1. брой на регистрираните в страната моторни превозни средства по областни дирекции
на Министерството на вътрешните работи/
Столичната дирекция на вътрешните работи
(ОДМВР/СДВР);
2. брой на въведените в регистъра моторни
превозни средства по вид гориво и екологична
категория на двигателя (Euro I, Euro II, Euro
III и др.).
Чл. 9. Председателят на НСИ или оправомощено от него длъжностно лице участва
в извършването на националните инвентаризации по чл. 1, като:
1. ежегодно до 30 ноември изпраща в ИАОС
следните данни за предходната година:
а) окончателни данни за баланси на енергийните продукти в специфични мерни единици (СМЕ) във формата на ЕВРОСТАТ и
използваните коефициенти за превръщане от
СМЕ в тераджаули (TJ), както и Националния
енергиен баланс в съответните мерни единици;
б) предварителни данни и до 15 януари
на следващата година – окончателни данни,
както следва:
аа) натуралните показатели и изчислените
емисии на вредни вещества в предварително съгласувани формат и обем за следните
сектори: горивни процеси в енергетиката и
трансформация на енергия; непромишлени
горивни инста лац ии; горивни п роцеси в
промишлеността; производствени процеси;
добив и дистрибуция на изкопаеми горива и
геотермална енергия; използване на разтворители; земеделие; природа;
бб) за обема на производството на промишлени продукти по продуктови позиции
(хх хх хх хх) на действащата номенклатура
(ПРОДПРОМ) в съответните измерителни
единици;
вв) за образуваните битови отпадъци (в
1000 t/y), включително на глава от населението
(в kg/y per capita);
гг) за събраните битови отпадъци, включително депонираните, съхраняваните и предадените за рециклиране (в 1000 t/y);
дд) за броя на депата за битови отпадъци и
на селищата, обхванати от организирани системи за сметосъбиране, включително дела на
обслужваното от последните население (в %);
в) данни (съгласно таблици 1, 2 и 3 от приложение № 3 към годишния отчет на НСИ) за:
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аа) образувани отпадъчни води и води от
охлаждащи процеси от наблюдаваните стопански единици по икономически дейности;
бб) третирани и отведени отпадъчни води
и води от охлаждащи процеси по икономически дейности;
г) данни за подсектор „F газове“ във формат,
съгласуван между НСИ и ИАОС;
2. при промяна/актуализиране на натуралните показатели по т. 1 назад във времето
в докладвания период/във времевия период
за докладване (от 1988 г. за РКОНИК, и от
1990 г. – за КТЗВДР), своевременно ги изпраща на ИАОС;
3. Националният статистически институт
извършва преизчисление на емисиите на
вредни вещества за периода на докладване
(от 1990 г.) съгласно изискванията на КТЗВДР
и ги предоставя на ИАОС за отразяване във
формата на докладване в следните случаи:
а) при възникнали обстоятелства по т. 2;
б) при промяна в начина, по който са получени или използвани натуралните показатели
и емисионните фактори;
в) при промяна на използваната методология (метод на изчисление, Tier).
Чл. 10. Изпълнителният директор на ИАОС
или оправомощено от него длъжностно лице
координира цялостната дейност по извършване на националните инвентаризации по
чл. 1, като:
1. информира своевременно всички органи за съответните изменения в действащите
ръководства и/или методики (национални,
общоевропейски и/или меж дународни) за
извършване и докладване на националните
инвентаризации по чл. 1, включително в Ръководството за инвентаризация на емисии на
парникови газове на Междуправителствения
комитет по изменение на климата (IPCC) от
2006 г., и/или в Единната методика на МОСВ
за инвентаризация на емисиите на вредни
вещества в атмосферата;
2. информира своевременно всички органи
в случаите на промени в съответните срокове
и формат, включително обхват и съдържание,
в които следва да бъдат представени наличните данни за натуралните и свързаните с
тях показатели, необходими за извършване
на националните инвентаризации по чл. 1;
3. ежегодно изготвя предварителен и окончателен вариант на националните инвентаризации по чл. 1 в съответните срокове и
формат, включително обхват и съдържание;
4. ежегодно до 31 октомври предоставя на
НСИ данни за отпадъци за предходната година;
5. осигурява обучение на експертите от
органите по чл. 3 по отношение на участието
им в извършването на националните инвентаризации по чл. 1.
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Чл. 11. Изпълнителният директор на ИАГ
или оправомощено от него длъжностно лице
ежегодно до 30 септември изпраща в ИАОС
следните данни за предходната година:
1. отчет за разпределение на общата горска
площ по вид на горите (в хектари) съгласно
отчетна форма 1-ГФ;
2. отчет за разпределение на залесената
площ в хектари по дървесни видове и възраст съгласно последната актуална отчетна
форма 2-ГФ;
3. отчет за разпределение на дървесния
запас в кубични метри по дървесни видове и
възраст съгласно последната актуална отчетна
форма 3-ГФ;
4. отчет за добитата маса съгласно последната актуална отчетна форма 5-ГФ;
5. площ на включените в горските територии
стари гори (гори, изключени за изкореняване,
но неизкоренени, както и гори на възраст
над 20 години, които не са устроени досега);
6. площ на залесените територии извън
горския фонд с възраст на насажденията до
20 години;
7. площ на самозалесените територии извън
горския фонд с възраст на насажденията до
20 години;
8. данни за земи и гори от горския фонд,
за които е извършена промяна на предназначението и са учредени вещни права върху
горските площи;
9. опожарени горски площи общо за страната в хектари (ha) по видове опожарена
растителност: широколистна; иглолистна;
смесена; треви, незалесени площи и мъртва
горска постилка.
Чл. 12. Органите по чл. 3 са длъжни:
1. да участват в разработването, избора и/
или определянето на националните (специфичните за страната) емисионни фактори/
коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне на емисиите на вредни
вещества и парникови газове, в рамките на
националните инвентаризации по чл. 1 съобразно своята компетентност;
2. да правят предложения за подобряване
и/или оптимизиране на процедурата по извършване на инвентаризациите по чл. 1;
3. да осигуряват съответния експертен и
технически капацитет във връзка с изпълнението на ангажиментите им по т. 1 и 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ
Чл. 13. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда изготвя проект и извършва националните инвентаризации по чл. 1 в следната
последователност:
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1. изготвя план за действие за извършване
на инвентаризациите на емисии на вредни
вещества и на парникови газове съгласно
приложение № 1 ежегодно до 30 юни;
2. изпраща писма до органите по чл. 3 за
предоставяне на данни за натуралните показатели от тяхната компетентност;
3. събира и обобщава на национално ниво
получените данни за натуралните показатели;
4. съвместно с експерти от органите по
чл. 3 определя методологичния подход за
изчисляване на емисиите на вредни вещества
и на парникови газове в атмосферата;
5. изготвя предварителни инвентаризации на емисиите на вредни вещества и на
парникови газове в атмосферата в сроковете
съгласно приложение № 2;
6. изготвя предварителни национални доклади за извършените инвентаризации на емисии
на вредни вещества и на парникови газове в
атмосферата съгласно определените формати
и в сроковете съгласно приложение № 2;
7. изпраща предварителните инвентаризации по т. 5 и предварителните национални
доклади по т. 6 за проверка от експертите по
осигуряване на качеството по чл. 15, ал. 5;
проверката се извършва в срок 14 дни от получаването на документите по предварителните
инвентаризации по т. 5 и предварителните
национални доклади по т. 6 за проверка от
експертите по осигуряване на качеството по
чл. 15, ал. 5;
8. изготвя окончателни инвентаризации и
окончателни национални доклади, като отразява забележките и препоръките на експертите
по осигуряване на качеството по т. 7;
9. изпраща в МОСВ окончателни инвентаризации и националните доклади по т. 8 за
докладване пред секретариатите на РКОНИК
и КТЗВДР в срок 5 дни преди сроковете по
приложение № 2.
(2) След съгласу ване с компетентните
дирекции на МОСВ планът за действие по
ал. 1, т. 1 се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАОС и се изпраща до всички
органи по чл. 3 за сведение и изпълнение.
Чл. 14. (1) Националните инвентаризации
по чл. 1 се извършват съгласно утвърдена със
заповед на министъра на околната среда и
водите Единна методика.
(2) Единната методика по ал. 1 се актуализира периодично в съответствие с въведените
актуализации в общоприетите европейски и/
или други методики, както и при определяне на национални, специфични за страната
емисионни фактори.
(3) При липса на методология за изчисляване на емисии от даден сектор в Единната
методика по ал. 1 се използва методология
от общоприетите европейски и/или международни методики:
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1. Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови газове на IPCC от 2006 г.;
2. Ръководство за инвентаризация на емисии на вредни вещества – EMEP/CORINAIR.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА К АЧЕСТВОТО Н А Д АННИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИ
ЗАЦИИТЕ
Чл. 15. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда изготвя проект на Национален план за управление на качеството на
данните от националните инвентаризации
по чл. 1, който се утвърждава от министъра
на околната среда и водите. С Националния
план се определят процедурите по контрол
на качеството.
(2) Националният план по ал. 1 се изпраща
на всички органи по чл. 3.
(3) Изпълнителната агенция по околна
среда координира дейностите по прилагането
на утвърдения план по ал. 1.
(4) Органите по чл. 3 съобразно компетенциите си определят със заповеди експертите,
отговорни за прилагането на изискванията на
Националния план по ал. 1.
(5) Органите по чл. 3 гарантират качеството на предоставяните от тях данни в ИАОС,
прилагайки изискванията на националните и
международните стандарти и/или вътрешни
правила и процедури по качество в тяхната
област за набиране, обработка и разпространение на данни за натуралните и/или други,
свързани с тях показатели.
Г л а в а

ш е с т а

ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА
ДАННИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ
Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по
околна среда създава и поддържа система за
документиране и архивиране на националните
инвентаризации по чл. 1.
(2) Системата по ал. 1 съдържа всички
официални и работни документи, съпътстващи процеса по извършване на националните
инвентаризации по чл. 1.
(3) Документите по ал. 2 осигуряват пълна
проследимост на използваните методики и
на реда, по който са изготвени националните
инвентаризации по чл. 1.
(4) Документите по ал. 2 се съхраняват на
хартиен носител и в електронен формат по
ред, определен със заповед на изпълнителния
директор на ИАОС.
Г л а в а

с е д м а

МЕЖ ДУНАРОДНИ ПРОВЕРКИ Н А Н АЦ ИОН А ЛН АТА СИС Т ЕМ А ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА И НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
В АТМОСФЕРАТА
Чл. 17. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощени от него длъжностни лица организират и координират

ВЕСТНИК
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всички процедури, свързани с проверките на
националната система по чл. 2, извършвани
от съответните секретариати на РКОНИК и
КТЗВДР.
(2) Органите по чл. 3 участват чрез свои
представители в проверките по ал. 1.
(3) Изпълнителната агенция по околна среда координира включването в проверките по
ал. 1 на представителите на органите по чл. 3.
(4) В рамките на проверките лицата по ал. 2
отговарят на въпроси от тяхна компетентност,
включително предоставят на проверяващите
необходимата допълнителна документация
за произхода на натуралните или на други,
свързани с тях показатели.
(5) По време на проверките по ал. 1 ИАОС
осигурява на проверяващите пълен достъп до
системата за документиране и архивиране на
инвентаризациите по чл. 16.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Национална инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух“ е
изчисляване на количеството вредни вещества
(замърсители), изхвърлени в атмосферния въздух. Инвентаризацията съдържа емисиите за
един или повече атмосферни замърсители от
всички категории източници за територията на
цялата страна в рамките на една календарна
година и доклад с тяхното описание.
2. „Национална инвентаризация на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух“
е изчисляване на количеството парникови
газове, определени в § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване
изменението на климата, изхвърлени в атмосферния въздух. Инвентаризацията съдържа
емисиите на основните парникови газове и
техните прекурсори от всички категории източници за територията на цялата страна в
рамките на една календарна година и доклад
с тяхното описание.
3. „Национална система за инвентаризации“ са всички институционални, правни и
процедурни механизми в Република България
за оценка на антропогенни емисии по източници и поглътители на парникови газове и
на вредни вещества в атмосферата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 5,
т. 4 от Закона за ограничаване изменението на
климата и чл. 131л, т. 5 от Закона за опазване
на околната среда.
§ 3. Министърът на околната среда и водите осъществява координация и контрол по
изпълнението на наредбата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, т. 1
Годишен план за действие за извършване и докладване на инвентаризациите на емисии
вредни вещества и на парникови газове в атмосферата
№

Дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорник

Коментар

1.
…
….

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6
Срокове за изпълнение на ангажиментите на Република България по КТЗВДР и РКОНИК
Конвенция

Срок за докладване*

Обхват на докладване

Институция, до която се
докладва

КТЗВДР

31.12.ХХ+1

Инвентаризация на еми- Европейската комисия и
сиите на серен диоксид, Европейската агенция по
азотен диоксид, амоняк околна среда
и неметанови въглеводороди

КТЗВДР

15.02.ХХ+2

Инвентаризация на еми- Секретариата на КТЗВДР
сиите на вредни вещества и Европейската агенция
в атмосферата
по околна среда

КТЗВДР

15.03.ХХ+2

Национален доклад за ин- Секретариата на КТЗВДР
вентаризацията на вредни и Европейската агенция
вещества в атмосферата по околна среда

РКОНИК

15.01.ХХ+2

Предварителни таблици и Европейската комисия и
предварителен национа- Европейската агенция по
лен доклад (в CRF формат) околна среда

РКОНИК

15.03.ХХ+2

Окончателни таблици и Европейската комисия и
окончателен Национален Европейската агенция по
доклад
околна среда

РКОНИК

15.04.ХХ+2

Окончателни таблици и Секретариата на РКОНИК
окончателен Национален
доклад (в CRF формат)

*XX е годината, за която е изготвена инвентаризацията.
5905

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53
от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от
2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7,
51, 87 и 94 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 58
от 2011 г., бр. 98 от 2013 г. и бр. 43 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 94 се създава ал. 3:
„(3) Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по ал. 1, включва и по
един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се използва
за организиране и провеждане на спортни
дейности и на открито. Този час се включва
в седмичното разписание на учебните занятия
извън броя на задължителните учебни часове.“

Заключителни разпоредби
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта, приет с
Постановление № 151 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100
от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 84 от 2012 г. и бр. 33 от 2014 г.), в чл. 29,
ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
„като в класовете от началния етап на основното образование може да се осъществява и
от началния учител“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за създаване и организиране на дейността
на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях, приета с Постановление
№ 123 на Министерския съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане
на основните съставни части на Единната
спасителна система (ЕСС), като изпълняват
следните основни дейности по защитата на
населението:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Доброволците могат да извършват
дейностите по ал. 2 съобразно завършените
курсове за обучение по чл. 22 и придобитата
квалификация.“
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) След решение на общинския съвет доброволното формирование може да изпълнява
и дейности по носене на дежурства.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С решение на общинския съвет числеността на доброволното формирование спрямо
стандартите за численост може да се увеличи
за сметка на общинския бюджет.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „доброволните формирования в Република България“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кметовете на общини предоставят в
регионалните дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РДПБЗН) на МВР
информация за доброволните формирования
на територията на общините при първоначално
регистриране на доброволното формирование
и при последваща промяна. Информацията
включва:
1. наименование на общината;
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2. наименование на доброволното формирование;
3. имена, местонахождение и данни за
контакт с доброволците;
4. наличност на пожарни и спасителни
автомобили;
5. пожарно, спасително и друго оборудване
и защитни средства;
6. имената на доброволците, завършили
обучения съгласно чл. 22;
7. доброволците, неподлежащи на обучение
съгласно чл. 24.“
§ 5. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Финансовите средства, необходими за
издаване на документите по ал. 2, т. 2, 3 и 4,
могат да бъдат възстановени на доброволците
от бюджета на общината.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „на друга община“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При преминаването му в друго доброволно формирование доброволецът подава
заявление до кмета на съответната община,
а пълният комплект от документи се изисква
по служебен ред от кмета на общината, от
която идва доброволецът.“
§ 7. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членството в доброволното формирование се прекратява:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна,
считано от момента на получаването;
3. едност ранно от к мета със 7-дневно
писмено предизвестие, отправено до другата
страна, считано от момента на получаването:
а) при установяване на несъответствие с
изискванията на чл. 8, ал. 2;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора
от страна на доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
4. едностранно от доброволеца със 7-дневно
писмено предизвестие, отправено до кмета,
считано от момента на получаването:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2;
б) при предстоящо сключване на договор
за военна служба по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
или при възникване на служебно или трудово
правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;
г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора
от страна на доброволеца.“
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§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. обучение;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. ползване на помещения, специализирана
техника и оборудване за целите на участието
му в доброволното формирование;“.
§ 9. В чл. 15 думите „по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2
и 6“ се заменят с „по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 6“.
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Доброволните формирования
ползват и поддържат предоставените им техника, оборудване и екипировка по ред, определен със заповеди на кмета на общината,
съгласувани с директора на РДПБЗН или с
началника на РСПБЗН.
(2) Доброволците, които притежават изискващата се категория за управление на
моторно превозно средство и съответното
завършено специализирано обучение, могат
да управляват и работят със съответната
специализирана техника, с която разполага
доброволното формирование.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кметът на общината по предложение на
ръководителя на доброволното формирование
определя заместник-ръководител.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) При наличие на обособени групи в
доброволното формирование за извършване на
дейности по чл. 1, ал. 2 кметът на общината,
по предложение на ръководителя на доброволното формирование, определя отговорници.
(5) По предложение на повече от половината
от членовете на доброволното формирование
кметът на общината определя нов ръководител, посочен от формированието.“
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. В случай на съвместно участие на
доброволните формирования с териториалните
структури на ГДПБЗН – МВР в дейности по
чл. 1, ал. 2 те се ръководят от ръководителя
на място, който е ръководителят на териториалното звено на ГДПБЗН или оправомощено
от него длъжностно лице, освен в случаите
на епидемии и епизоотии.“
§ 13. В глава четвърта се създава раздел Iа:
„Раздел Iа
Организиране на дейността на доброволните
формирования
Чл. 20а. (1) Доброволните формирования са:
1. доброволно формирование за участие в
дейности при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, което не разполага с пожарен
автомобил и/или спасителен автомобил;
2. доброволно формирование от смесен
тип за подпомагане дейността на РСПБЗН
или на участъците „Пожарна безопасност и
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защита на населението“ (УПБЗН) с възможност за осъществяване на съвместни дейности
с териториалните звена на ГДПБЗН – МВР;
3. самостоятелно действащо доброволно
формирование.
(2) Доброволното формирование по ал. 1,
т. 1 може да извършва дейности по чл. 1, ал. 2.
(3) Доброволното формирование по ал. 1,
т. 2 извършва дейности по чл. 1, ал. 2 и организира съвместни дежурства с териториалните
органи на ГДПБЗН – МВР.
(4) Доброволното формирование по ал. 1,
т. 3 извършва дейности по чл. 1, ал. 2 с използването на пожарни и/или спасителни
автомобили.
(5) За изпълнение на дейностите по чл. 1,
ал. 2 се сформират екипи с минимален брой
трима доброволци.
(6) Доброволните формирования участват
в дейностите по чл. 1, ал. 2 съгласно плановете за защита при бедствия или плановете
за взаимодействие.
(7) При организиране на дейността си доброволните формирования могат да използват
нормативните актове, правила и други, регламентиращи пожарогасителната и спасителната
дейност на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 20б. (1) Дежурствата по чл. 2, ал. 2
може да бъдат самостоятелни или съвместни
с териториалните органи на ГДПБЗН – МВР
на базата на графици, утвърдени от кмета на
общината.
(2) В случаи на съвместни дежурства графиците по ал. 1 се съгласуват с началника на
съответната РСПБЗН.
(3) При изпълнение на дейности по съвместно носене на дежурства доброволците ползват
сгради, техника и оборудване, предоставени
за управление на ГДПБЗН – МВР, и участват
във всички дейности под ръководството на
служител от териториалната структура на
ГДПБЗН – МВР по ред, установен в териториалното звено.
(4) Под ръководството на служител от териториалната структура на ГДПБЗН – МВР
дейности по съвместно носене на дежурства
могат да се извършват и в предоставените
на доброволните формирования сгради със
съответната техника и оборудване.
Чл. 20в. Доброволните формирования се
осигуряват със следните документи:
1. копие на плана за защита при бедствия
на общината;
2. карта (схема) на района с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които
могат да се използват за водоснабдяване (реки,
езера, напоителни кана ли, водопроводни
мрежи и др.), данни за обекти от критичната
инфраструктура;
3. копие на планове за пожарогасене в
случаите, в които е предвидено участието на
доброволно формирование;
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4. справочник на опасните вещества и
товари;
5. копие на планове за взаимодействие с
органите за ПБЗН и другите съставни части
на ЕСС;
6. актуални списъци за състава на доброволното формирование с данни за контакт;
7. списък с наличната техника и оборудване
на доброволното формирование;
8. книга за инструктаж на доброволци по
безопасност и здраве при работа;
9. други документи, свързани с експлоатация
на техниката и осъществяване на дейността.
Чл. 20г. (1) Ръководителят на доброволното
формирование:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на доброволното формирование при
осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 2;
2. организира изпълнението на заповедите
на кмета на общината и на ръководителя на
място;
3. отчита извършените дейности пред кмета
на общината;
4. организира провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на
доброволците;
5. организира практическата подготовка
на доброволците;
6. представлява доброволното формирование;
7. може да участва в заседанията на общинския съвет, свързани с дейността на доброволното формирование.
(2) При извършване на самостоятелни
спасителни операции и ограничаване и ликвидиране на пожари ръководителят на доброволното формирование:
1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието;
2. организира издирването, спасяването,
извеждането на пострадалите, оказването на
първа помощ преди и след извеждането им,
както и спасяването на животни, имущество,
културни и материални ценности;
3. забранява или ограничава влизането на
лица на мястото на произшествието;
4. поддържа връзка с органите за ПБЗН и
с кмета на общината, като своевременно ги
информира за обстановката на произшествието
и за предприетите действия;
5. следи непрекъснато за измененията на
обстановката и взема съответните решения;
6. при пристигане на място на органите за
ПБЗН докладва за оперативната обстановка
и за предприетите действия;
7. при необходимост организира предоставянето и използването на лична или материална
помощ от юридически или физически лица;
8. организира спазването на изискванията
за осигуряване на безопасност и здраве при
работа;
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9. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото
на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината
за възникването му;
10. организира наблюдение на мястото на
произшествието за недопускане на възобновяването му.
(3) При извършване на дейностите по
чл. 1, ал. 2 ръководителят на доброволното
формирование разпределя приоритетно сили
и средства за:
1. спасяване, евакуация на хора и животни
и разсредоточаване на материални ценности;
2. намаляване/предотвратяване на големи
загуби;
3. защита на застрашени съседни обекти.
(4) Заместник-ръководителите или отговорниците на обособени групи съгласно чл. 19,
ал. 3 и 4 поемат функциите на ръководителя
в негово отсъствие.“
§ 14. Член 21 се отменя.
§ 15. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Видовете обучение на доброволците са:
1. първоначален основен курс;
2. специализирано обучение;
3. поддържащо обучение;
4. обучение за ръководител на доброволно
формирование;
5. обучение за обучители на доброволци;
6. текущо обучение.
(2) Всеки доброволец след регистриране
в доброволно формирование задължително
преминава първоначален основен курс на
обучение.
(3) Обучението на доброволците по ал. 1,
т. 1 – 5 се осъществява по утвърдени от Академията на МВР програми, съгласувани с
директора на ГДПБЗН – МВР.
(4) Лице, навършило 16 години, може да
бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(5) Завършеното обучение по ал. 4 се признава за първоначален основен курс.
(6) Първоначалният основен курс и поддържащото обучение се извършва от служители на
териториалните структури на ГДПБЗН – МВР,
лектори по първа помощ с медицинско образование и образователно-квалификационна
степен „магистър“, доброволци от БЧК със
съответната квалификация или доброволци
(обучители) по места, в центрове за професионална квалификация при МВР или в други
акредитирани училища и центрове.
(7) Доброволците, завършили първоначален основен курс, задължително преминават
поддържащо обучение на всеки три години,
а при желание – ежегодно.
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(8) Специализираното обу чение на доброволците, обучението за ръководител на
доброволно формирование и обучението за
обучители на доброволци се извършва от
центрове за професионална квалификация
при МВР или от други акредитирани училища
и центрове.
(9) Заявки за обучението на доброволците се
подават от кмета на общината до РДПБЗН или
до ръководителя на обучаващата институция.
(10) Териториалните органи на ГДПБЗН –
МВР подпомагат кметовете на общините при
обучението и подготовката на доброволците.
(11) Не по-късно от 14 работни дни преди началото на обучението кметът изпраща
уведомление за предстоящото обучение до
доброволците, до техните работодатели или
органи по назначаването.“
§ 16. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Ръководителите на доброволните формирования организират на всяко
тримесечие 4-часово текущо обу чение на
доброволците.
(2) Доброволните формирования могат
да участват в провеждането на общински,
областни и републикански учения за защита
от бедствия, пожари и извънредни ситуации
като част от подготовката им.“
§ 17. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Не преминават обучение доброволци:
1. притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалав ър“ или по-висока
в област „Технически науки“ по специалност
„Пожарна и аварийна безопасност“ или други
сходни специалности, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;
2. бивши служители от структурите на
ГДПБЗН – МВР, които са завършили курс за
първоначална професионална подготовка във
факултет „ПБЗН“ на Академията на МВР или
в Центъра за професионална квалификация
на ГДПБЗН – МВР.
(2) Доброволците, извършвали пожарогасителна или спасителна дейност при търговци
по смисъла на чл. 129 от Закона за МВР, не
преминават първоначален основен курс на
обучение и специализирано обучение, за което
имат документ за завършен курс.“
§ 18. В чл. 25 думите „чл. 22, ал. 1“ се
заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 2 – 5“.
§ 19. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Кметът на общината и началникът на РСПБЗН разработват и утвърждават
план за взаимодействие между доброволното
формирование и териториалните структури
на ГДПБЗН – МВР.
(2) При предотвратяване, ограничаване
и лик видиране на бедстви я, пожари или
извънредни ситуации оповестяването на доброволците се извършва от дежурните длъжностни лица в общинската администрация
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или от дежурните в оперативните центрове
на ГДПБЗН – МВР, или чрез Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт
и населението при бедствия и за оповестяване
при въздушна опасност по ред, определен в
утвърдения план за взаимодействие по ал. 1.“
§ 20. Член 27 се отменя.
§ 21. В чл. 28 думите „или чл. 27“ се заличават и думите „уведомява незабавно“ се
заменят с „организира уведомяването на“.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „самостоятелно“ се заличава.
2. В ал. 2 след думите „кмета на общината“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 23. Член 30 се отменя.
§ 24. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Защитното облекло и екипировката на доброволците следва да отговарят на
изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и
бр. 50 от 2014 г.), за съответните дейности и
на действащите европейски стандарти, като
минимално включват:
1. защитно облекло за пожарогасене и/или
за спасителна дейност;
2. защитна каска;
3. предпазни ръкавици;
4. защитни ботуши/обувки;
5. колан;
6. маска или целолицева маска с филтър.
(2) Върху облеклото се поставят емблеми,
които показват принадлежността към доброволното формирование, и отличителни
знаци, показващи позицията на доброволеца
в доброволното формирование, съгласно приложение № 5.“
§ 25. В чл. 32, ал. 1 думата „дирекцията“ се
заменя със „съответната териториална структура на ГДПБЗН – МВР по ред, установен в
структурата“.
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По нормативноустановения ред доброволците:
1. могат да получат право на преференциално паркиране в районите, определени за
кратковременно платено паркиране;
2. могат да бъдат частично или изцяло освобождавани от заплащане на месечни такси
за общински детски заведения или децата
им да получават допълнителни точки при
кандидатстване в тях.“
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§ 27. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Системно неизпълнение на задълженията“ са три или повече нарушения, извършени
в продължение на една година.
2. „Специализирана техника“ са пожарни и
спасителни автомобили и оборудването към
тях, високопроходима инженерна техника и
транспортни средства, и други технически
средства, използвани при оперативна намеса
от доброволците за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
3. „Пожарен автомобил“ е автомобил с
възмож ност за т ранспортиране на личен
състав, оборудване, моторни агрегати и гасителни вещества до местопроизшествието.
Субструктурата му позволява осъществяването
на самостоятелни пожарогасителни действия
от екипа и се състои от резервоар за гасително вещество (вода, прах или пяна), шкафове
(ракли) за разполагане на оборудването и на
моторните агрегати, пожарна помпа и/или
пожарогасителна(и) инсталация(и).
4. „Спасителен автомобил“ е автомобил
с възможност за транспортиране на личен
състав, оборудване, моторни агрегати до
местопроизшествието. Субст ру кт у рата на
спасителния автомобил позволява осъществяването от екипа на общи и/или специализирани, самостоятелни спасителни действия и
се състои от шкафове (ракли) за разполагане
на оборудването и на моторните агрегати.
5. „Самостоятелно действащо доброволно
формирование“ е доброволно формирование
с възможност за осигуряване едновременно
на ек ип от миним у м т рима доброволци,
пожарен и/или спасителен автомобил, оборудване, сграден фонд за съхранението им и
екипировка за всеки един от доброволците.
6. „Произшествие“ е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие
на умишлени, случайни и неволни субективни
или природни и техногенни фактори.
7. „Пожар“ е неконтролируемо горене,
разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на
топлина, придружено с дим и/или пламъци.
8. „План за пожарогасене“ е документ, с
който се създава предварителна организация
за овладяване на пожар в конкретен обект по
възможно най-тежкия сценарий за възникване
и развитие.
9. „План за взаимодействие“ е документ, с
който се създава предварителна организация
за взаимодействие между органите за ПБЗН
и доброволните формирования, редът и случаите за привличането им при произшествие
на територията на съответната община.“
§ 28. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
„Вариант на примерен граждански договор“
се правят следните изменения:
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1. В чл. 6 т. 1 се изменя така:
„1. обучение;“.
2. В чл. 8 думите „по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и
6“ се заменят с „по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 6“.
3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с 14-дневно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна,
считано от момента на получаването;
3. едност ранно от к мета със 7-дневно
писмено предизвестие, отправено до другата
страна, считано от момента на получаването:
а) при установяване на несъответствие с
изискванията на чл. 8, ал. 2 от наредбата;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора
от страна на доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
4. едностранно от доброволеца със 7-дневно
писмено предизвестие, отправено до кмета,
считано от момента на получаването:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2 от
наредбата;
б) при предстоящо сключване на договор за
военна служба съгласно Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
или възникване на служебно или трудово
правоотношение съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета;
г) при обективна или субективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора
от страна на доброволеца.“
§ 29. Създава се приложение № 5 към
чл. 31а, ал. 2:
„Приложение № 5
към чл. 31а, ал. 2

Доброволец

Отговорник
на група

Ръководител/
заместникръководител на
доброволно
формирование

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

Отличителните знаци са пагони тип „тунел“, показващи позицията на доброволеца в
доброволното формирование. Те се изработват
от текстилен материал, с размери 85 x 50 мм,
в черен цвят. По широчината на пагона са
бродирани или щамповани една, две или три
плътни успоредни сиви ивици за съответната
позиция. Ивиците са с широчина 15 мм, като
разстоянието между тях е 10 мм.“
Заключителна разпоредба
§ 30. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
5912

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, одобрена с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86
от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111
от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16
и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г.,
бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2,
7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г.,
бр. 38 от 2013 г. и бр. 50 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 18 след думата
„произход“ се поставя запетая и се добавя
„чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши
училища и научни организации у нас по реда на
Постановление № 103 на Министерския съвет
от 1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ,
бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм.
и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38
и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от
2004 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) и
Постановление № 228 на Министерския съвет
от 1997 г. за приемане на граждани на Репуб
лика Македония за студенти в държавните
висши училища на Република България (обн.,
ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г.,
бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от
2013 г.)“ и се поставя запетая.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
5913
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина за
издаване и преразглеждане на разрешителни
за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от
операторите на инсталации и авиационните
оператори, участващи в Европейската схема
на търговия с емисии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда и
начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от
инсталации и за осъществяване на мониторинг
от операторите на инсталации и авиационните
оператори, участващи в Европейската схема
на търговия с емисии.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за реда и начина
за издаване и преразглеждане на разрешителни
за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от
операторите на инсталации и операторите
на въздухоплавателни средства, участващи
в схемата на търговия с квоти за емисии на
парникови газове, приета с Постановление
№ 297 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 99 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществяване на
мониторинг от операторите на инсталации и
авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират
редът и начинът за издаване и преразглеждане на издадените разрешителни за емисии
на парникови газове (РЕПГ) на операторите
на инсталации за категориите промишлени
дейности по приложение № 1 към Закона
за ограничаване изменението на климата
(ЗОИК) и за осъществяване на мониторинг от
операторите на инсталации и авиационните
оператори, участващи в Европейската схема
за търговия с емисии (ЕСТЕ).
(2) Наредбата определя изискванията за
одобряване на:
1. плановете за мониторинг на годишните емисии на инсталациите за категориите
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промишлени дейности по приложение № 1
към ЗОИК;
2. плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите
на авиационните оператори, извършващи
авиационни дейности по приложение № 2
към ЗОИК, за които Република България е
администрираща държава членка.
Чл. 2. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
е компетентен орган по:
1. издаване, преразглеждане, актуализиране
и отмяна на РЕПГ и одобряване на плана за
мониторинг на годишните емисии на инсталациите;
2. одобряване, преразглеждане и актуализиране на плановете за мониторинг на годишните
емисии и на данните за тонкилометрите на
авиационните оператори.
Чл. 3. Разрешителните за емисии на парникови газове по чл. 1, ал. 1 се издават при
спазване на следната последователност:
1. подаване на заявление и план за мониторинг в ИАОС от операторите на инсталации
за категориите промишлени дейности по
приложение № 1 към ЗОИК;
2. разглеждане и проверка на документите по т. 1, като, в случай че операторът
на и нс та ла ц и я та п ри т еж а ва ком п лексно
разрешително (КР) по чл. 117 от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), данните
от заявлението и от плана за мониторинг се
сравняват с тези от КР;
3. допълване/коригиране на заявлението и
на плана за мониторинг, при необходимост;
4. издаване на решение за издаване или
отказ от издаване на РЕПГ.
Чл. 4. Плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите
на авиационните оператори, извършващи
авиационна дейност по приложение № 2 към
ЗОИК, се одобряват при спазване на следната
последователност:
1. подаване на планове за мониторинг на
годишните емисии и на данните за тонкилометрите в ИАОС;
2. разглеждане и проверка на внесените
планове за мониторинг;
3. допълване/коригиране на внесените
планове, при необходимост;
4. издаване на решение за одобряване
или за отказ от одобряване на плановете за
мониторинг.
Чл. 5. (1) При наличие на държавна, служебна, както и на чуждестранна класифицирана информация операторите на инсталации
и авиационните оператори я представят при
условията и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) Компетентният орган по чл. 2 взема
необходимите мерки за запазване на информацията съгласно изискванията на ЗЗКИ.
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Раздел II
Условия и ред за подаване и проверка на
заявление за издаване на разрешително за
емисии на парникови газове
Чл. 6. (1) Операторите на нови и на действащи инсталации за категориите промишлени
дейности по приложение № 1 към ЗОИК подават в ИАОС заявление за издаване на РЕПГ
при условията и в сроковете на чл. 32 ЗОИК.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава на
електронен и на хартиен носител по образец
съгласно приложение № 1 заедно с декларация
за достоверност на данните. При различия в
данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(3) За експлоатацията на няколко инсталации, осъществяващи една или повече дейности
на една и съща производствена площадка,
операторът подава общо заявление с информация съгласно приложение № 1.
(4) Със заявлението се подава план за мониторинг на електронен и на хартиен носител.
Планът се изготвя съгласно изискванията на
наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012
на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на
парникови газове съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 181/30 от 12 юли 2012 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 601/2012“, като се
попълва електронният формуляр, публикуван
на интернет страницата на ИАОС.
(5) Планът за мониторинг съдържа информацията по чл. 12 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012, подробна и пълна документация
относно методиката за мониторинг и информацията по приложение I, т. 1 към Регламент
(ЕС) № 601/2012.
(6) Със заявлението по ал. 1 операторът
представя доказателства за изпълнението на
изискванията на глава шеста, раздел III и
на глава седма, раздел II от ЗООС и посочва идентификационните данни на КР и на
решението по оценка за въздействието на
околната среда.
(7) Към заявлението се прилага документ за
платена такса в размер, определен с Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г. и
бр. 2 от 2013 г.).
Чл. 7. (1) Компетентният орган по чл. 2
проверява заявлението по чл. 6 в 14-дневен
срок от датата на приемането му относно:
1. съдържанието и формата на заявлението
съгласно приложение № 1;
2. плана за мониторинг съгласно изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС)
№ 601/2012;
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3. съответствието на представените със
заявлението и с плана за мониторинг данни
за инсталацията с данните от издаденото КР.
(2) Компетентният орган по чл. 2, при
необходимост, изиск ва с писмо данни за
инсталацията от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
към министъра на околната среда и водите
в срока по ал. 1.
Чл. 8. (1) Длъжностни лица от ИАОС и
от съответната РИОСВ могат да извършат
проверка на място за съответствие с изложените в заявлението и в плана за мониторинг
данни в 14-дневен срок след приключване на
проверката по чл. 7.
(2) Констатациите от извършената проверка
се отразяват в протокол, който се прилага
към заявлението по чл. 6.
Чл. 9. (1) Когато при проверката по чл. 7
и/или чл. 8 се установи, че заявлението и
планът за мониторинг са непълни, не съответстват и/или не отговарят на изискванията
на приложение № 1, на чл. 32 и 33 ЗОИК и
на Регламент (ЕС) № 601/2012, включително
на информацията в издаденото КР, компетентният орган по чл. 2 дава указания за
необходимите корекции и предоставяне на
допълнителна информация и посочва основанията за това. Указанията се изпращат
на оператора с писмо по пощата с обратна
разписка в 7-дневен срок след приключване
на проверката по чл. 7 и/или чл. 8.
(2) Допълненото/коригираното заявление
и планът за мониторинг се подава в ИАОС
в 14-дневен срок от датата на получаване от
оператора на указанията по ал. 1.
(3) Допълнителната информация по ал. 1 се
представя в 14-дневен срок от датата на получаване от оператора на указанията по ал. 1.
(4) Компетентният орган по чл. 2 уведомява писмено оператора на инсталацията, че
заявлението и планът за мониторинг отговарят
на изискванията или че заявлението и планът за мониторинг са допълнени/коригирани
съгласно указанията на компетентния орган
по чл. 2, в 7-дневен срок от установяване
съответствието на заявлението и на плана
за мониторинг с изискванията на наредбата
и на Регламент (ЕС) № 601/2012.
(5) В случай че срокът по ал. 2 и/или ал. 3
не бъде спазен, компетентният орган по чл. 2
не одобрява заявлението по чл. 6 и издава
решение за отказ по чл. 14, ал. 1.
Раздел III
Издаване и отказ от издаване на разрешително
за емисии на парникови газове
Чл. 10. (1) Компетентният орган по чл. 2
изготвя проект на РЕПГ, неразделна част от
който е планът за мониторинг, в 14-дневен
срок от датата на уведомяване на оператора
по чл. 9, ал. 4.
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(2) Проектът на РЕПГ и планът за мониторинг към него се съгласуват със съответната РИОСВ в 10-дневен срок от датата на
изпращането им.
(3) Компетентният орган по чл. 2 уведомява
писмено оператора и изпраща екземпляри от
изготвените проекти по ал. 1 в 3-дневен срок
след съгласуването им по ал. 2.
(4) Операторът може да направи забележки
и възражения и/или да поиска разяснения по
проекта на РЕПГ, неразделна част от който
е планът за мониторинг, в 10-дневен срок от
получаването му.
(5) Компетентният орган по чл. 2 разглежда
постъпилите забележки, възражения и/или
разяснения по проекта на РЕПГ по ал. 4, неразделна част от който е планът за мониторинг,
и при необходимост, провежда консултации
с оператора за тяхното обсъждане и оценка.
Чл. 11. Компетентни ят орган по чл. 2
издава с решение РЕПГ в 7-дневен срок от
полу чаване на писмено потвърж дение от
оператора, че няма забележки по проекта на
РЕПГ и по плана за мониторинг към него, и
след като установи, че:
1. са изпълнени изискванията на глава шеста,
раздел ІІІ и глава седма, раздел ІІ от ЗООС, и
2. подаденото заявление и планът за мониторинг съответстват на изискванията на ЗОИК,
на наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012
и/или са допълнени и коригирани в срока
по чл. 9, ал. 2 съгласно неговите указания; с
решението за РЕПГ се одобрява и планът за
мониторинг като неразделна част от самото
разрешително.
Чл. 12. (1) Решението и РЕПГ по чл. 11 се
издават в три екземпляра на хартиен носител.
(2) Разрешителното за емисии на парникови газове се издава със съдържание и форма
съгласно приложение № 2 и е безсрочно, с
изключение на случаите, когато в него е посочено ограничение на времето за експлоатация
на инсталацията.
(3) Едно РЕПГ се отнася за една или повече
инсталации на производствената площадка,
експлоатирани от един и същ оператор.
Чл. 13. Компетентни ят орган по чл. 2
връчва на оператора и на РИОСВ по един
оригинал на решението и РЕПГ на хартиен
носител и плана за мониторинг – на електронен носител, в 5-дневен срок от издаване на
решението по чл. 11.
Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 2 с
решение отказва да издаде РЕПГ в случаите
по чл. 33, ал. 3 ЗОИК.
(2) Компетентният орган по чл. 2 връчва
на оператора и на РИОСВ по един оригинал
на решението по ал. 1 на хартиен носител в
7-дневен срок от издаването му.
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Раздел IV
Преразглеждане и отмяна на разрешителното
за емисии на парникови газове
Чл. 15. (1) Всеки оператор на инсталация,
който притежава РЕПГ, е длъжен да уведоми
компетентния орган по чл. 2 при настъпването
на всеки случай по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 ЗОИК,
както и при промяна в плана за мониторинг.
(2) Компетентният орган по чл. 2 преразглежда РЕПГ в случаите по ал. 1 след приключване на процедурите по реда на глава
шеста, раздел III и глава седма, раздел II на
ЗООС, ако такива се изискват.
(3) За започване на преразглеждане на
РЕПГ операторът представя с уведомлението
по ал. 1 подробна информация и документи за:
1. промените в работата на инсталацията,
като посочва идентификационните номера
на документите, издадени по реда на глава
шеста, раздел III и глава седма, раздел II на
ЗООС, ако такива се изискват;
2. промяната в плана за мониторинг на
емисиите на парникови газове.
(4) При промяна на оператора на инсталацията с уведомлението по ал. 1 операторът
представя и доказателства за промяната.
Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 2
проверява предоставената информация по
чл. 15, ал. 3 за съответствие с изискванията
на ЗОИК и на Регламент (ЕС) № 601/2012 в
14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 1.
(2) Компетентният орган по чл. 2 или
оправомощени от него длъж ностни лица
съвместно с длъжностни лица от съответната РИОСВ извършват проверка на място по
предоставената по чл. 15, ал. 3 информация,
при необходимост, в срока по ал. 1. Констатациите от проверката на място се отразяват в
протокол, който се прилага към информацията
по чл. 15, ал. 3.
(3) Компетентният орган по чл. 2 приключва преразглеждането на РЕПГ и писмено уведомява оператора за приложимата процедура
по издаване на ново РЕПГ или за актуализиране на издаденото РЕПГ в 7-дневен срок
от приключване на проверките по ал. 1 и 2.
(4) Компетентният орган по чл. 2 прекратява преразглеждането в срока по ал. 3, в
случай че:
1. не са изпълнени изискванията на глава
шеста, раздел III и глава седма, раздел II на
ЗООС;
2. промените в плана за мониторинг не са
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 601/2012.
(5) Компетентният орган уведомява писмено оператора за прекратяване на преразглеждането в 3-дневен срок от прекратяване
на преразглеждането по ал. 4.
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Чл. 17. (1) Компетентният орган по чл. 2
издава решение за актуализиране на РЕПГ
в 14-дневен срок от приключване на преразглеждането по чл. 16, ал. 3 в случаите на:
1. промяна в плана за мониторинг по смисъла на чл. 15, параграф 3, буква „д“ и букви
„ж“ – „и“ от Регламент (ЕС) № 601/2012;
2. промяна на оператора.
(2) В решението за актуализиране на РЕПГ
се включват всички промени в издаденото
разрешително и в плана за мониторинг в
резултат на преразглеждането му по чл. 16.
Планът за мониторинг е неразделна част от
решението.
(3) Компетентният орган по чл. 2 връчва на
оператора и на съответната РИОСВ по един
оригинал от решението на хартиен носител
и от плана за мониторинг – на електронен
носител, в 5-дневен срок от издаване на решението по ал. 1.
Чл. 18. (1) В резултат от преразглеждането
на РЕПГ по чл. 16 компетентният орган по
чл. 2 провежда процедура по издаване на ново
разрешително в случаите на:
1. член 34, ал. 2, т. 1 ЗОИК;
2. промяна в плана за мониторинг по смисъла на чл. 15, параграф 3, букви „а“, „в“, „г“
и „е“ от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) За започване на процедура за издаване на ново РЕПГ компетентният орган по
чл. 2 с уведомлението по чл. 16, ал. 3 указва
на оператора да подаде заявление и план за
мониторинг съгласно изискванията на чл. 6.
(3) Компетентният орган по чл. 2 разглежда и проверява по реда на раздели II и III
документите по ал. 2.
Чл. 19. (1) Компетентният орган по чл. 2
преразглежда издаденото РЕПГ най-малко на
всеки 5 години и внася съответните изменения
при необходимост.
(2) В случай на констатирано неизпълнение
на условията в РЕПГ компетентният орган
по чл. 2 отменя с решение РЕПГ.
Чл. 20. (1) При прекратяване на дейността
на инсталацията по смисъла на чл. 34, ал. 5
ЗОИК или при промяна в работата на инсталацията, в резултат на която дейността є
вече не попада в обхвата на приложение № 1
към ЗОИК, операторът писмено уведомява
компетентния орган по чл. 2 в 14-дневен срок
от настъпване на промяната или от прекратяване на дейността.
(2) Компетентният орган по чл. 2 предоставя на РИОСВ уведомлението по ал. 1 за
становище по представените от оператора
данни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) Регионалната инспекция по околна
среда извършва проверка на представените
от оператора данни в уведомлението в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по
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ал. 1, като, при необходимост, извършва и
проверка на място, за което съставя констативен протокол.
(4) Регионалната инспекция по околна
среда представя становище в ИАОС в срока
по ал. 3, с което потвърждава/не потвърждава
прекратяване на дейността на инсталацията по
смисъла на чл. 34, ал. 5 ЗОИК или промяна
в работата на инсталацията, в резултат на
която дейността є вече не попада в обхвата
на приложение № 1 към ЗОИК.
(5) Компетентният орган по чл. 2:
1. уведомява писмено оператора за започване на процедура по отмяна на РЕПГ в
10-дневен срок от получаване на потвърждението по ал. 4, включително на констативния
протокол по ал. 3;
2. отменя с решение РЕПГ в 10-дневен
срок от уведомлението по т. 1;
3. връчва на оператора и на РИОСВ решенията по т. 2 и по чл. 19, ал. 2 в оригинал
на хартиен носител в 5-дневен срок от датата
на издаването им.
Раздел V
Одобряване на плановете за мониторинг на
авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ
Чл. 21. (1) Авиационните оператори в срок
до 4 месеца преди първия период на доклад
ване подават в ИАОС за одобряване план
за мониторинг на годишните емисии и на
данните за тонкилометрите на електронен и
на хартиен носител. Планът за мониторинг се
изготвя в съответствие с чл. 12 от Регламент
(ЕС) № 601/2012, като се попълват електронните формуляри, публикувани на интернет
страницата на ИАОС.
(2) Плановете за мониторинг по ал. 1
съдържат подробна и пълна информаци я
относно методиката за мониторинг и елементите, посочени в приложение 1, т. 2 и 3 към
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(3) Към плановете за мониторинг по ал. 1
се прилага документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите.
Чл. 22. (1) Компетентният орган по чл. 2
проверява съответствието на плана за мониторинг на годишните емисии и на данните за
тонкилометрите с изискванията на Регламент
(ЕС) № 601/2012 в 14-дневен срок от датата
на подаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че планът за мониторинг е непълен или не съответства на изискванията на
Регламент (ЕС) № 601/2012, компетентният
орган по чл. 2 дава указания за допълване/
коригиране и/или представяне на необходимата информация.
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(3) Авиационният оператор подава допълнения/коригирания план за мониторинг до
компетентния орган по чл. 2 в 14-дневен срок
от получаване на указанията по ал. 2.
(4) Компетентният орган по чл. 2 уведомява
писмено авиационния оператор в 3-дневен
срок от приключване на проверката по ал. 1
или след представянето на допълнения/коригирания план за мониторинг по ал. 3, че
планът за мониторинг съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012 или
че е допълнен/коригиран в съответствие с
указанията на компетентния орган.
Чл. 23. (1) Компетентният орган по чл. 2
одобрява с решение плана за мониторинг на
годишните емисии и на данните за тонкилометрите в 7-дневен срок от уведомяването
на оператора по чл. 22, ал. 4, след като установи, че:
1. авиационният оператор притежава валиден оперативен лиценз, издаден от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1008/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 2008 г. относно общите правила за
извършване на въздухоплавателни услуги в
Общността (OB, L 293, 31.10.2008 г.);
2. представеният план за мониторинг е
изготвен в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 601/2012.
(2) Компетентният орган по чл. 2 отказва
с решение да одобри плана за мониторинг на
годишните емисии и на данните за тонкилометрите в случаите на чл. 35, ал. 4 ЗОИК в
5-дневен срок от приключване на проверката
по чл. 22, ал. 1.
Раздел VІ
Преразглеждане и актуализиране на плановете
за мониторинг на авиационните оператори,
участващи в ЕСТЕ
Чл. 24. (1) Авиационният оператор е длъжен
да уведоми компетентния орган по чл. 2 при
всеки случай на:
1. промяна на авиационния оператор;
2. съществени промени в плана за мониторинг на годишните емисии и на данните
за тонкилометрите по смисъла на чл. 15,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Компетентният орган по чл. 2 одобрява
с решение по реда на раздел V актуализираните планове за мониторинг на годишните
емисиите и на данните за тонкилометрите,
представени от авиационния оператор.
Раздел VІІ
Общи принципи и правила при осъществяване
на мониторинг и докладване на емисии на
парникови газове от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи
в ЕСТЕ
Чл. 25. Операторите на инсталации и авиационните оператори, осъществяващи дейности
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по приложения № 1 и 2 към ЗОИК, извършват
мониторинг и докладване на емисиите на
парникови газове в съответствие с принципите на глава първа, раздел ІІ от Регламент
(ЕС) № 601/2012.
Чл. 26. (1) Операторите на инсталации
и авиационните оператори, осъществяващи
дейности по приложения № 1 и 2 към ЗОИК,
осъществяват мониторинг на емисиите на
парникови газове съгласно план за мониторинг, одобрен от компетентния орган по чл. 2.
(2) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да осигуряват
при поискване достъп до всички обекти и до
цялата документация по процедурите, описани
в плана за мониторинг, на компетентния орган
по чл. 2, на РИОСВ и на верификационния
орган – за целите на верификацията, съгласно
Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21
юни 2012 г. относно проверката на докладите
за емисии на парникови газове и на докладите
за тонкилометри и относно акредитацията
на проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 181/1 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2012“.
Чл. 27. (1) Операторите на инсталации и
авиационните оператори уведомяват незабавно компетентния орган по чл. 2 за всички
предложения за изменения на плана за мониторинг в случаите по чл. 34, ал. 2 ЗОИК
и/или по чл. 14 и 15, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 601/2012.
(2) Компетентният орган по чл. 2 разглежда
предложенията за промени в плана за мониторинг по реда на раздели ІV и V.
(3) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да поддържат
писмена документация за всички изменения
на плана за мониторинг съгласно изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(4) Операторите на инсталации и авиационните оператори прилагат едновременно първоначалния и изменения план за мониторинг до
одобряване на изменението от компетентния
орган по чл. 2.
(5) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които считат, че прилагането
на определена методика за мониторинг е
технически неосъществимо и/или че прилагането є води до неразумно високи разходи,
следва да представят на компетентния орган
по чл. 2 обосновка, изготвена в съответствие
с изискванията на глава втора, раздел ІІ на
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(6) Компетентният орган по чл. 2 оценява
дали определена методика за мониторинг е
технически осъществима, и/или нейното прилагане ще доведе до неразумно високи разходи,
въз основа на представената от операторите
обосновка по ал. 5.
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Раздел VІІІ
Общи изисквания за провеждане на мониторинг на емисии на парникови газове от
инсталации
Чл. 28. (1) Операторите на инсталации,
извършващи дейности по приложение № 1 към
ЗОИК, осъществяват мониторинг на емисиите
в съответствие с изискванията на глава трета
на Регламент (ЕС) № 601/2012 и на одобрения
план за мониторинг на инсталацията.
(2) Операторът е длъжен да извършва
мониторинг на емисиите в съответствие със
специфичните за съответния сектор изисквания съгласно Приложение IV към Регламент
(ЕС) № 601/2012 г.
Чл. 29. (1) В плана за мониторинг операторът съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС)
601/2012 посочва избраната методика за мониторинг, която може да бъде изчислителна
и/или измервателна.
(2) При определяне на емисиите чрез изчислителна методика се прилагат изискванията
на глава трета, раздел ІІ на Регламент (ЕС)
601/2012.
(3) При определяне на емисиите чрез измервателна методика се прилагат изискванията
на глава трета, раздел ІІІ на Регламент (ЕС)
601/2012.
(4) Операторът може да комбинира стандартна методика, масов баланс и измервателна
методика по отношение на различните източници на емисии и потоци, водещи до отделяне
на емисии в рамките на една инсталация, ако
това не води до пропуски в отчитането и/или
до двойно отчитане на емисии и е получил
одобрение от компетентния орган по чл. 2.
(5) Операторът може да прилага непряка
методика, която не се основава на подреждания за отделни потоци горива/материали или
източници на емисии, при условията на чл. 22
от Регламент (ЕС) 601/2012 след получаване
на одобрение от компетентния орган по чл. 2.
(6) Операторът е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган по чл. 2 за временна
промяна в методиката на мониторинг, като
посочи информацията по чл. 23, параграф 2
от Регламент (ЕС) 601/2012.
Чл. 30. (1) При прилагане на изчислителна
методика емисиите се изчисляват като произведение от данните за дейността, емисионния
фактор и коефициент на окисление.
(2) Изчислението за всяка дейност, инсталация и гориво се извършва отделно.
(3) Данните за дейността се следят въз основа на данни от доставките или измерванията.
(4) В зависимост от прилаганото подреждане операторът определя изчислителните
коефициенти или на базата на общопризнати
стойности, или въз основа на лабораторни
анализи.
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(5) В случай че операторът определя изчислителните коефициенти в съответствие
с общопризнати стойности, той е длъжен да
използва стойностите, посочени в чл. 31 от
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(6) Операторът определя специфични за
съответните ви дове дейности емисионни
фактори за емисиите на СО 2 .
(7) Не се допуска използване на общопризнати стойности за емисионни фактори за
горива, които не са в търговско разпространение, освен в случаите по чл. 31, параграф
4 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(8) Използват се общопризнати стойности на
коефициенти на окисление по чл. 31, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 601/2012, освен ако
операторът може да покаже, че коефициентите,
специфични за дейността, са точни.
(9) В случаите, при които в съответния
емисионен фактор е отчетен ефектът от непълното окисление на въглерода, операторът
следва да използва коефициент на окисление
със стойност 1. Ако в емисионния фактор не
е отчетен ефектът от непълното окисление,
се използват общопризнати стойности за коефициенти на окисление.
(10) Когато изчислителните коефициенти
се определят на базата на анализи съгласно
чл. 32 от Регламент (ЕС) № 601/2012, операторът е длъжен да представи на компетентния
орган по чл. 2 – за всяко гориво или материал,
план за вземане на проби под формата на
писмена процедура, съдържаща информация
за методите за подготовка на пробите, отговорните лица, местата на вземане на проби,
периодичността и количествата, начините на
съхранение и транспорт на пробите. Елементите на плана за вземане на проби трябва да
бъдат съгласувани с лабораторията, извършваща анализа, и информацията за това следва
да бъде включена в плана.
(11) За извършване на анализи за определяне на изчислителни коефициенти операторът използва акредитирани лаборатории в
съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025
„Общи изисквания, относно компетентността
на лабораториите за изпитване и калибриране“ за прилагането на съответните методи
за анализ.
(12) Компетентният орган по чл. 2 може
да допусне използването на неакредитирани
в съответствие със стандарт EN ISO/IEC
17025 лаборатории, ако операторът представи
доказателства, че съответната неакредитирана лаборатория отговаря на еквивалентни
изисквания на стандарт EN ISO/IEC 17025,
включващи информацията по чл. 34, параграф
3 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
Чл. 31. Когато се използват няколко вида
горива в една и съща инсталация и е необходимо прилагането на изисквания от трето
ниво (Tier 3) по отношение на специфичния
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коефициент на окисление, операторът трябва да
поиска разрешение от компетентния орган по
чл. 2 за предприемане на действията по чл. 37,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
Чл. 32. (1) Операторът определя данните
за дейността във връзка с потоците от биомаса по реда на чл. 38 и 39 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012.
(2) Емисионният фактор за биомаса е нула.
Чл. 33. (1) Операторът е длъжен да използва
измервателни методики за всички емисии на
диазотен оксид (N2O) и за количествено изразяване на преноса на СО 2 съгласно изискванията на глава трета, раздел ІІІ на Регламент
(ЕС) № 601/2012.
(2) Измерванията следва да се извършват
по методите, основаващи се на международно признати стандарти, и в акредитирани
лаборатории по стандарт EN ISO/IEC 17025
за съответните методи за анализ или калибриране при спазване изискванията на чл. 42
от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(3) Операторът определя годишните емисии на CO 2 и N2O в съответствие с чл. 43 от
Регламент (ЕС) № 601/2012, като използва
съответно формула 1 от Приложение VIII
към Регламент (ЕС) № 601/2012 и формулата
в подраздел Б.1 от раздел 16 от Приложение
IV към Регламент (ЕС) № 601/2012.
(4) Измерванията се съпътстват от подкрепящо изчисление на емисиите.
Раздел ІX
Специални изисквания за провеждане на
мониторинг на емисии на парникови газове
от инсталации
Чл. 34. (1) Една инсталация се счита за
инсталация с малки емисии, ако е изпълнено
едно от условията на чл. 47, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Операторите на инсталациите по ал. 1
провеждат мониторинга на емисиите на парникови газове в съответствие с разпоредбите
на чл. 47 от Регламент (ЕС) № 601/2012 по
план за мониторинг, одобрен от компетентния
орган по чл. 2.
Чл. 35. (1) Съдържащият се в горивото CO 2
се отчита в емисионния фактор на съответното гориво в съответствие с изискванията на
чл. 48 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Съдържащият се в горивото CO 2 не се
отчита в емисиите от инсталации по приложение № 1 към ЗОИК, ако се подава извън
инсталацията в състава на гориво към друга
инсталация или дейност от приложение № 1
към ЗОИК.
(3) Ако съдържащият се в горивото CO 2
бъде отделен като емисии или подаден извън
инсталацията в обекти, които не попадат в
обхвата на приложение № 1 към ЗОИК, той
се отчита в количеството на емисиите на
инсталацията, от която произхожда.
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Чл. 36. (1) Операторът приспада от емисиите всяко количество CO 2 , произхождащо от
фосилен въглерод, при дейности, попадащи
в обхвата на приложение № 1 към ЗОИК,
което не се отделя като емисии от инсталацията, а с цел транспортиране и дългосрочно
съхранение в геоложки обекти се подава извън инсталацията на инсталация за улавяне
на CO 2 , в преносна мрежа или в обект за
съхранение, разрешени в съответствие със
Закона за съхранение на въглероден диоксид
в земните недра.
(2) Не се допуска приспадане от емисиите
на инсталацията на подаденото количество
CO 2 за останалите видове преноси на CO 2
извън инсталацията.
(3) Операторът на инсталацията, която е
подала CO 2 извън своите граници, и операторът на приемащата инсталация следва да
посочат в годишните си доклади за емисиите
идентификационния код на подаващата и на
приемащата инсталация съгласно Регламент
(ЕС) № 389/2013 от 2 май 2013 г. за създаване
на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и
(ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1
от 3 май 2013 г.).
(4) За определяне на количеството CO 2 ,
подадено от една инсталация на друга, операторът прилага измервателна методика в
съответствие с изискванията на чл. 35.
Раздел Х
Мониторинг на емисиите и на данните за
тонкилометрите при авиационните дейности
Чл. 37. (1) Всеки авиационен оператор провежда мониторинг на емисиите и данните за
тонкилометрите в съответствие с наредбата
и глава IV на Регламент (ЕС) № 601/2012 и
докладва емисиите от дейностите по приложение № 2 към ЗОИК, като отчита всички
полети в докладвания период.
(2) Авиационният оператор подава план за
мониторинг по чл. 35, ал. 2 ЗОИК до компетентния орган по чл. 2 не по-късно от 4 месеца
преди датата на започване на дейността по
приложение № 2 към ЗОИК.
(3) Когато е невъзможно планиране на датата на започване на дейността по приложение
№ 2 към ЗОИК и спазване на указанията по
ал. 2 в срок, планът за мониторинг, придружен от обосновка за забавянето, се подава до
компетентния орган по чл. 2 незабавно, но не
по-късно от 42 дни след датата на започване
на дейността.
Чл. 38. (1) Авиационните оператори, които
планират да кандидатстват за безплатно разпределение на квоти по реда на чл. 38 и 41
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ЗОИК, извършват мониторинг на данните за
тонкилометрите от полетите през съответните
години на мониторинг.
(2) Авиационните оператори подават план
за мониторинг по чл. 35, ал. 2 ЗОИК до компетентния орган по чл. 2 не по-късно от 4
месеца преди началото на:
1. годината на мониторинг, приключваща
24 месеца преди началото на периода, за който
кандидатстват – в случаите по чл. 38 ЗОИК;
2. втората календарна година за периода
по чл. 37, ал. 1 ЗОИК – в случаите по чл. 41
ЗОИК.
Чл. 39. (1) Годишното количество на емисиите на CO 2 от авиационни дейности се
определя чрез методиката за мониторинг по
чл. 52 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Всеки авиационен оператор определя
количеството на емисиите по ал. 1, като умножи годишното потребление на всеки вид
използвано гориво по съответния емисионен
фактор.
(3) Количеството изразходвано гориво
включва и горивото, изразходвано от спомагателната силова установка. Когато е възможно, се използва действителното изразходвано
гориво за всеки полет, което се изчислява от
сумата на количеството гориво, съдържащо
се в резервоарите на въздухоплавателното
средство, когато е завършило зареждането с
гориво за полета, и количеството заредено
гориво за следващия полет се приспадне от
количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство,
когато е завършило зареждането с гориво за
този следващ полет.
(4) Ако няма данни за действително изразходваното гориво, се използва метод на
стандартизирано подреждане за оценка на
изразходваното гориво въз основа на наличната информация.
(5) Използват се емисионните фактори по
таблица 2, Приложение III, т. 39 към Регламент (ЕС) № 601/2012. Емисионният фактор
за биомаса е нула.
(6) За всеки полет и за всяко гориво се
прави отделно изчисление.
(7) За определяне на дела на биомасата в
смесено гориво се прилага чл. 39 от Регламент
(ЕС) № 601/2012 за определяне на дела на
биомасата и фосилния дял в горивата.
(8) Авиационните оператори идентифицират
източниците на неопределеност и свързаните
с тях степени на неопределеност в съответствие с чл. 55 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
Чл. 40. (1) Авиационни оператори с малки
емисии са операторите съгласно чл. 54 от
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Операторите по ал. 1 могат да определят
разхода на гориво по реда на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 601/2012 или по реда на чл. 54,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

(3) В случаите по ал. 2 операторите с малки
емисии са длъжни да представят в плана за
мониторинг на емисиите само:
1. информацията, изискваща се съгласно
Приложение I, раздел ІІ, т. 1 към Регламент
(ЕС) № 601/2012;
2. доказателства, че са спазени праговите
стойности по чл. 54, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 601/2012;
3. наименованието или референтното обозначение на инструмента по ал. 2, който ще
бъде използван за оценяване на консумацията
на гориво.
(4) В случай че праговите стойности по
чл. 54 от Регламент (ЕС) № 601/2012 по време на докладвана година бъдат надхвърлени,
авиационният оператор по ал. 1 е длъжен
да уведоми компетентния орган по чл. 2
за промяна в своя статут и да представи за
одобрение изменения план за мониторинг по
реда на чл. 25.
Чл. 41. (1) Авиационният оператор изчислява данните за тонкилометри в съответствие
с чл. 56 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) За целите на заявлението за получаване
на квоти в съответствие с чл. 38, ал. 1 или
чл. 41, ал. 1 ЗОИК количеството авиационна
дейност се изчислява в тонкилометри чрез
умножаване на разстоянието по полезния
товар в съответствие с чл. 56, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(3) За целите на изчисляването на полезния
товар се счита, че броят на пътниците е броят
на лицата на борда без членовете на екипажа.
(4) Авиационният оператор може да избере
да приложи действителното или стандартното тегло за пътници и регистриран багаж,
които се съдържат в документите за теглото
и разпределението на товара за съответните
полети, или стандартна стойност от 100 kg
за всеки пътник и регистрирания му багаж.
Раздел ХІ
Управление и контрол на данните от мониторинга на емисиите и на данните за тонкилометрите
Чл. 42. Оператори те на инста лаци я и
авиационните оператори въвеждат, прилагат
и поддържат в съответствие с изискванията
на чл. 57 и 58 от Регламент (ЕС) № 601/2012
писмени процедури за:
1. дейностите по движението на данни
във връзка с мониторинга и докладването на
емисии на парникови газове;
2. контролните дейности за установяване
на рисковете по отношение на качеството на
данните от мониторинга.
Чл. 43. Операторите на инсталации или
авиационните оператори за целите на контрола
на данните от мониторинга трябва:
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1. да осигуряват редовно калибриране, настройка и проверка на цялата измервателна
апаратура в съответствие с измервателните
стандарти, като за системите за непрекъснато
измерване прилагат стандарт EN 14181 „Стационарни източници на емисии. Осигуряване на
качеството на автоматизирани измервателни
системи“ и поне веднъж годишно – измервания по съответните референтни методи,
извършвани от компетентни лица;
2. да прилагат информационна система,
която да осигурява надеждна, точна и своевременна обработка на данните;
3. да определят отговорните лица за съответните дейности по движението на данните
и за всички контролни дейности така, че
конфликтните задължения да бъдат разделени;
4. да преглеж дат и валидират данните
в съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012;
5. да коригират данните, когато за някаква
част от дейности по движението на данните
или от контролните дейности се установи,
че тези дейности не функционират ефективно или функционират извън определените в
процедурите ограничения.
Чл. 44. Операторите на инста лации и
авиационните оператори могат да възложат
една или повече дейности при движението
на данните или при контролните дейности
на външни изпълнители при спазване на
изискванията на чл. 64 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012.
Чл. 45. При липса на данни, необходими за
определяне на емисиите от дадена инсталация
или необходими за определяне на емисиите
на даден авиационен оператор, се прилага
чл. 65 от Регламент (ЕС) № 601/2012.
Чл. 46. (1) Операторите на инсталации и
авиационните оператори са длъжни да съхраняват записи за всички данни и информация
в съответствие с изискванията на чл. 66 от
Регламент (ЕС) № 601/2012.
(2) Всеки оператор на инсталация или
авиационен оператор е длъжен при поискване
да осигури достъп до документите и данните
по ал. 1 на оправомощени длъжностни лица
от компетентния орган по чл. 2 и от РИОСВ,
както и на верификационния орган – за целите на верификацията на доклада за емисиите
или за тонкилометрите.
Чл. 47. Данните от мониторинга на годишните емисии и на данните за тонкилометрите
се представят в ИАОС в годишния доклад,
верифициран в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) № 600/2012 и съдържащ
информацията по Приложение Х към Регламент (ЕС) № 601/2012.
Ч л. 48 . Решен и я та на изп ъ л н и т ел н и я
директор на ИАОС за издаване, преразглеж-
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дане, актуализация и отмяна на РЕПГ са
индивидуални административни актове и се
обжалват в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 49. Решенията на изпълнителния директор на ИАОС за одобряване и отказ от
одобряване на плановете за мониторинг на
годишните емисии и на данните за тонкилометрите са индивидуални административни
актове и се обжалват в сроковете и по реда
на АПК.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Неразумно високи разходи“ са разходи,
определени по реда на чл. 18 от Регламент
(ЕС) № 601/2012.
2. „Разрешително за емисии на парникови газове“ е индивидуален административен
акт, предоставящ разрешение за емисии на
парниковите газове по § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗОИК от инсталация,
извършваща дейност по приложение № 1 към
ЗОИК при определените в закона условия, и
позволяващ участието є в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове,
предвидена в чл. 30 ЗОИК.
§ 2. За целите на наредбата се прилагат
определенията по § 1 от допълнителните
разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент
(ЕС) № 601/2012.
§ 3. Наредбата въвежда изисквания на:
1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г.
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките
на Общността и за изменение на Директива
96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275 от 25.10.2003 г.).
2. Директива 2008/101/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
за изменение на Директива 2003/87/ЕО с
цел включване на авиационните дейности
в схемата за търговия с квоти за емисии на
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парникови газове в рамките на Общността
(ОВ, L 8/3 от 13 януари 2009 г.).
§ 4. Наредбата съдържа мерки по прилагането на:
1. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от
27 април 2011 г. за определяне на валидни за
целия Европейски съюз преходни правила за
хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 130 от 17 май 2011 г.).
2. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката
на докладите за емисии на парникови газове
и на докладите за тонкилометри и относно
акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета.
3. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга
и докладването на емисиите на парникови
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. До 31 декември 2016 г. наредбата не
се прилага за авиационни оператори, попадащи в обхвата на чл. 1, параграф 1, т. 1 от
Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
за изменение на Директива 2003/87/ЕО за
установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките на
Общността, с оглед на изпълнението до 2020 г.
на Международно споразумение за прилагане
на единна, основана на пазара, глобална мярка
за емисиите от международната авиация (OB,
L 129 от 30 април 2014 г.).
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 5, т. 1 ЗОИК.
§ 7. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2

Заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове
(Образец)
I. Нетехническо резюме на заявлението за издаване на РЕПГ
1. Общи данни:
1.1. Кратко описание на дейността, извършвана от оператора, кратко описание на инсталацията и
различните режими на нейната експлоатация, включително използваната технология.
1.2. Горива, суровини и спомагателни материали, чието използване може да доведе до емисии на
парникови газове.
1.3. Източниците на емисии на парникови газове от инсталацията.
1.4. Планираните мерки за мониторинг и докладване.
2. Данни за оператора:
2.1. Трите имена на физическото лице – за едноличен търговец (ЕТ), или на представителя на ...................................................................................................
юридическото лице (ЮЛ).
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2.2. Наименование на ЕТ.
2.3. Наименование на ЮЛ.
2.4. Адрес на оператора (местожителство и адрес на физическото лице – едноличен търговец,
съответно седалище и адрес на управление на
юридическо лице).
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...................................................................................................
....................................................................................................
Ул. ..................................................................... № …...........
Град .......................................................................................
Пощенски код ........................................................................
Тел. номер .............................................................................
Номер на факс .......................................................................
Електронна поща .................................................................

2.5. ЕИК/БУЛСТАТ (за ЕТ и за ЮЛ).
2.6. Лице за контакти по процедурата за издаване Трите имена (име, бащино име, фамилия):
на разрешителното.
..................................................................................................
Адрес: .....................................................................................
....................................................................................................
Мобилен телефон: ..................................................................
Служебен телефон: ..............................................................
Факс: ........................................................................................
Електронна поща: .................................................................
ІІ. Данни за инсталацията
1. Данни за площадката:
1.1. Наименование на площадката
1.2. Местонахождение на площадката:
1.2.1. адрес:
1.2.2. компетентна РИОСВ.
2. Данни за инсталацията и дейността, които включват следната информация:
2.1. Дейност по приложение № 1 към ЗОИК.
2.2. Общ капацитет, съобразен с обясненията, дадени в приложение № 1 към ЗОИК.
2.3. Водещ до емисии на парникови газове поток горива/материали.
2.4. Категория на всеки поток, водещ до емисии на парникови газове.
2.5. Източниците на емисии на парникови газове.
2.6. Емисионните точки (изпускащи устройства).
2.7. Идентификационен № на КР, издадено по реда на глава седма, или № на решение, издадено по
реда на глава шеста от ЗООС.
3. План за мониторинг, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на адрес: http://eea.
government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6).
4. Мерки за докладване в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 ЗОИК.

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Разрешително за емисии на парникови газове
(Образец)
Оператор: ............................................................................................................................................................................
Адрес: гр. .........................................................................................................................................................................
Пощенски код: ...................................................................................................................................................................
Ул. ...................................................................................................................................................................... № ..........
Тел. ......................................................................................................................................................................................
ЕИК/ БУЛСТАТ (за едноличен търговец/юридическо лице): .............................................................................
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА: .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ИНСТАЛАЦИИ, ОБХВАНАТИ ОТ РАЗРЕШИТЕЛНО: .......................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Условие 1. Речник на използваните термини и съкращения: ..............................................................................
Условие 2. Инсталация. Описание на инсталацията (нейните основни параметри) и на емисиите на
парникови газове, които се отделят от нея:
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Условие 3. Мониторинг. Изискванията за мониторинг, в които са указани методиката и честотата на
наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) № 601/2012.
..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................
Условие 4. Докладване. Изискванията за докладване в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 ЗОИК
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Условие 5. Квоти. Задължение за предаване на квоти, равни на общото количество емисии от инсталацията за всяка календарна година, верифицирано в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 ЗОИК и
Регламент (ЕС) № 600/2012, в рамките на 4 месеца след приключване на съответната календарна година:
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Условие 6. Уведомления. Задължение за уведомяване на компетентния орган за всяка планирана
промяна в работата на инсталацията: ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Условие 7. Санкции. Предвидените в ЗОИК имуществени санкции при неизпълнение на условията на
разрешителното: ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5916

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина на
администриране на Националния регистър
за търговия с квоти за емисии на парникови
газове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда и
начина на администриране на Националния
регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за реда и начина
на функциониране на Националния регистър
за отчитане на издаването, притежаването,
предаването, прехвърлянето и отмяната на
квоти за емисии на парникови газове, приета с
Постановление № 313 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за
емисии на парникови газове
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират
редът и начинът на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за
емисии на парникови газове (НРТКЕПГ),
наричан по-нататък „регистъра“.

(2) С наредбата се определят условията,
редът и начинът за:
1. откриване, отказ от откриване на партида, актуализиране и отказ от актуализиране
на информация по партида и закриване на
партида;
2. регистрация, предоставяне или отказ от
предоставяне на достъп до партида;
3. разпределение на квоти;
4. отразяване на верифицирани емисии,
предаване и отмяна на квоти;
5. извършване на трансакции;
6. спиране на достъп до партиди.
Чл. 2. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
е компетентен орган по администриране на
регистъра и национален администратор по
смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на
Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на
Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и
(ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122,
3.5.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 389/2013“.
Чл. 3. (1) Регистърът се поддържа като
електронна база данни и се администрира
в съответствие с изискванията и по реда на
Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Към регистъра се поддържа картотека, в
която се съхраняват представените документи
съгласно наредбата по чл. 5, т. 3 от Закона за
ограничаване изменението на климата (ЗОИК)
за отделните партиди и за регистрираните
верификатори.
(3) Документите по ал. 2, които се отнасят
за всички процеси и титуляри на партиди,
както и за регистрирани верификатори се
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съхраняват до настъпването на по-късното
от двете събития:
1. изтичане на срок от 15 години от откриване на партида;
2. решаване на всички въпроси, свързани
с документите по ал. 2.
(4) Цялата информация за титулярите на
партиди и за всички извършени трансакции
по партидите, съдържаща се в регистъра, се
счита за служебна тайна съгласно Закона за
защита на класифицираната информация и
за всяка друга цел, освен за изпълнението на
изискванията на Регламент (ЕС) № 389/2013,
на ЗОИК и на подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
Раздел II
Откриване, отказ от откриване на партида,
актуализиране и отказ от актуализиране
на информация по партида и закриване на
партида
Чл. 4. (1) В регистъра се откриват партиди
на оператори на инсталации по чл. 31 ЗОИК,
които притежават разрешително за емисии
на парникови газове (РЕПГ).
(2) В регистъра се откриват партиди на
авиационни оператори, за които Република
България е администрираща държава членка,
които извършват авиационни дейности по
приложение № 2 към ЗОИК и имат одобрени
планове за мониторинг на годишните емисии
и данните за тонкилометрите.
Ч л. 5. (1) Операт ор ът на и нс т а ла ц и я
представя на органа по чл. 2 заявление за
откриване на партида по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ
информацията по приложения VI и VІІІ към
Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван на
интернет страницата на ИАОС, в срок 20
работни дни от влизането в сила на РЕПГ.
(2) Авиационният оператор представя на
органа по чл. 2 заявление за откриване на партида по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАОС, съдържащ информацията
по приложения VII и VIII към Регламент
(ЕС) № 389/2013 и публикуван на интернет
страницата на ИАОС, в срок 20 работни дни
от одобряването на плана за мониторинг.
(3) Заявленията по ал. 1 и 2 се подават
на електронен и на хартиен носител заедно
с декларация за достоверност на данните.
При различия в данните на хартиения и на
електронния носител се приемат данните на
хартиения носител.
(4) Към заявленията по ал. 1 и 2 се представят и следните документи:
1. декларация, подписана от всеки упълномощен представител, за приемане на Общите
условия за ползване на регистъра, утвърдени
от изпълнителния директор на ИАОС и публикувани на интернет страницата на ИАОС;
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2. нотариално заверен образец от подписа
на всеки упълномощен представител;
3. документ за платена такса за вписване
в регистъра в размер, определен с Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите,
приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г. и
бр. 2 от 2013 г.);
4. копие на документ за самоличност на
заявителя и на всеки упълномощен представител, заверено с „Вярно с оригинала“;
5. декларация за доброволно предоставяне
на лични данни;
6. декларация, удостоверяваща действителния собственик и/или законен представител
на юридическото лице;
7. сви детелст во за съдимост за всек и
упълномощен представител, издадено не порано от шест месеца преди представяне на
заявлението по ал. 1 или 2.
(5) Копия от документите по ал. 4 се представят и на електронен носител като част от
заявлението по ал. 1 и 2.
(6) При подаване на заявление за откриване на партида по ал. 1 или 2 в регистъра
заявителят и упълномощените представители представят лично официален документ
за самоличност, който се проверява за вид,
номер, име, адрес, единен граждански номер
и валидност.
(7) Органът по чл. 2 проверява представените със заявлението данни и документи
за съответствие с изискванията на наредбата
и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в срок 15
работни дни от подаване на заявлението по
ал. 1 или 2.
(8) Когато при проверката по ал. 7 се
установи, че представените със заявлението
по ал. 1 или 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на
изискванията на наредбата и на Регламент
(ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща
на оператора с писмо по пощата с обратна
разписка указания за необходимите корекции,
допълнителна информация и/или документи
в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 7. Коригираното заявление и/или
допълнителна информация се представят на
органа по чл. 2 в срок 5 работни дни от датата
на получаване на указанията.
(9) Органът по чл. 2 извършва проверка
за съответствие с дадените указания в срок 3
работни дни от получаване на информацията
по ал. 8.
Чл. 6. (1) Органът по чл. 2 с решение открива партида в регистъра на оператора на
инсталация или на авиационния оператор, ако
установи, че са изпълнени изискванията на
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наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013,
в срок 5 работни дни от приключване на
проверката по чл. 5, ал. 7 или 9.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение да
открие партида на оператора на инсталация
или на авиационния оператор в случаите
по чл. 22, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 389/2013 в срока по ал. 1.
Чл. 7. (1) Органът по чл. 2 издава решение
за откриване на партида или решение за отказ от откриване на партида и го връчва на
титуляря/заявителя в срок 3 работни дни от
датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Чл. 8. (1) В регистъра се откриват лични
и търговски партиди на физически и юридически лица.
(2) Заявителят за партидата по ал. 1 представя на органа по чл. 2 заявление за откриване на лична или търговска партида по
образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ информацията по
приложения IV и VIII към Регламент (ЕС)
№ 389/2013 и публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на
електронен и на хартиен носител заедно
с декларация за достоверност на данните.
При различия в данните на хартиения и на
електронния носител се приемат данните на
хартиения носител.
(4) Към заявлението по ал. 2 се представят
и документите по чл. 5, ал. 4.
(5) В случай че заявителят на партида и/
или упълномощените представители са чуждестранни лица, те са длъжни да представят
и следните документи:
1. валиден документ, удостоверяващ правния статут на лицата по чл. 8, ал. 1;
2. валиден документ за постоянно пребиваване на заявителя в Република България;
3. валидно разрешение за пребиваване на
упълномощените представители в Република
България.
(6) Заявлението по ал. 2 и документите по
ал. 4 и 5 се подават на български език.
(7) Копия от документите по ал. 4 и 5 се
представят и на електронен носител като част
от заявлението по ал. 2.
(8) При подаване на заявление за откриване на лична или на търговска партида в
регист ъра за явител ят и у пълномощените
представители представят лично официален
документ за самоличност, който се проверява
за вид, номер, име, адрес, единен граждански
номер и валидност.
Чл. 9. (1) Органът по чл. 2 проверява представените със заявлението данни и документи
за съответствие с изискванията на наредбата
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и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в срок 15
работни дни от подаване на заявлението по
чл. 8, ал. 2.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че представените със заявлението
по чл. 8, ал. 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на
изискванията на наредбата и на Регламент
(ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща
на заявителя с писмо по пощата с обратна
разписка указания за необходимите корекции,
допълнителна информация и/или документи
в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 1. Коригираното заявление и/или
допълнителна информация се представят в
срок 5 работни дни от датата на получаване
на указанията.
(3) Органът по чл. 2 извършва проверка за
съответствие с дадените указания в срок 3
работни дни от получаване на информацията
по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 открива с решение
лична или търговска партида на физическо или
юридическо лице в регистъра, ако установи,
че са изпълнени изискванията на наредбата
и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5
работни дни от приключване на проверката
по ал. 1 или 3.
(5) Органът по чл. 2 отказва с решение да
открие партида по чл. 8, ал. 1 в случаите по
чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 4.
Чл. 10. (1) Органът по чл. 2 издава решение
за откриване на лична или търговска партида на физическо или юридическо лице или
решение за отказ от откриване на партида
и го връчва на титуляря/заявителя в срок 3
работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Чл. 11. (1) В регистъра се открива партида
на верификатор.
(2) За я ви т ел я т на пар т и дата по а л. 1
представя на органа по чл. 2 заявление за
откриване на партида по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ИАОС, съдържащ
информацията по приложения III, V и VIII
към Регламент (ЕС) № 389/2013 и публикуван
на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на
електронен и на хартиен носител заедно
с декларация за достоверност на данните.
При различия в данните на хартиения и на
електронния носител се приемат данните на
хартиения носител.
(4) Към заявлението по ал. 2 се представят
и документите по чл. 8, ал. 4 и 5 и копие на
документ за валидна акредитация и обхват
на дейността на верификатора.
(5) Заявлението по ал. 2 и документите по
ал. 4 се подават на български език.
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(6) Копия от документите по ал. 4 се представят и на електронен носител като част от
заявлението по ал. 2.
(7) При подаване на заявление за откриване на партида на верификатор в регистъра
заявителят и упълномощеният представител
представят лично официален документ за
самоличност, който се проверява за вид, номер, име, адрес, единен граждански номер и
валидност.
Чл. 12. (1) Органът по чл. 2 проверява
представените със заявлението данни и документи за съответствие с изискванията на
наредбата и на Регламент (ЕС) № 389/2013 в
срок 15 работни дни от подаване на заявлението по чл. 11, ал. 2.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че представените със заявлението
по чл. 11, ал. 2 данни и документи са непълни, не съответстват и/или не отговарят на
изискванията на наредбата и на Регламент
(ЕС) № 389/2013, органът по чл. 2 изпраща
на заявителя с писмо по пощата с обратна
разписка указания за необходимите корекции,
допълнителна информация и/или документи
в срок 3 работни дни след края на проверката по ал. 1. Коригираното заявление и/или
допълнителна информация се представят в
срок 5 работни дни от датата на получаване
на указанията.
(3) Органът по чл. 2 извършва проверка за
съответствие с дадените указания в срок 3
работни дни от получаване на информацията
по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 с решение открива
партида на верификатор, ако установи, че са
изпълнени изискванията на наредбата и на
Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5 работни
дни от приключване на проверката по ал. 1
или 3.
(5) Органът по чл. 2 отказва с решение да
открие партида по чл. 11, ал. 1 в случаите по
чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 4.
Чл. 13. (1) Органът по чл. 2 издава решение
за откриване на партида на верификатор или
решение за отказ от откриване на партида
и го връчва на титуляря/заявителя в срок 3
работни дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Чл. 14. Верификаторът с открита партида в
регистъра по чл. 11, ал. 4 представя на органа
по чл. 2 документ за актуална акредитация
и информация за лицата, които съгласно акредитацията имат право да извършват верификацията на годишните доклади за емисии
на парникови газове, ежегодно в срок до
31 януари на текущата година.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Чл. 15. Титулярят на партида определя
упълномощени представители за всяка партида при условията и по реда на чл. 23 и 24
от Регламент (ЕС) № 389/2013.
Чл. 16. (1) Титулярят на партида може да
заяви промяна на първоначално определените
от него упълномощени представители чрез
писмено искане до органа по чл. 2.
(2) В случая по ал. 1 титулярят представя
на органа по чл. 2 заявление за промяна на
упълномощените представители по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
ИАОС, съдържащ информацията по Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 389/2013 и
публикуван на интернет страницата на ИАОС.
(3) Заявлението по ал. 2 се подава на
електронен и на хартиен носител заедно
с декларация за достоверност на данните.
При различия в данните на хартиения и на
електронния носител се приемат данните на
хартиения носител.
(4) Заявлението по ал. 2 и документите по
чл. 8, ал. 4 и 5 се представят по ред и начин
съгласно чл. 8, ал. 6 – 8.
(5) Проверката на документите по ал. 4 се
извършва по реда и начина съгласно чл. 9,
ал. 1 – 3.
Чл. 17. (1) Органът по чл. 2 с решение
одобрява промяната на упълномощен представител по партида в регистъра, ако установи,
че са изпълнени изискванията на наредбата
и на Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок 5
работни дни от приключване на проверката
по чл. 16, ал. 5.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение да
одобри промяната на упълномощен представител по партида в регистъра в случаите по
чл. 6, ал. 2 в срока по ал. 1.
Чл. 18. (1) Органът по чл. 2 издава решение
за одобрение на упълномощен представител
по партида в регистъра или решение за отказ
от одобрение и го връчва на титуляря в срок
3 работни дни от датата на издаването му.
(2) Промяната по ал. 1 влиза в сила от
датата на отразяването є в регистъра от органа по чл. 2.
(3) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Чл. 19. (1) Всички титуляри на партиди потвърждават чрез изпращане на уведомително
писмо до органа по чл. 2, че информацията
по тяхната партида продължава да е пълна,
актуална, точна и достоверна, в срок до 31 декември всяка година.
(2) Титулярят на партида е длъжен да
уведоми органа по чл. 2 за всякаква промяна
в информацията по партидата в срок 10 работни дни от настъпването є. Уведомлението
съдържа описание на промяната.
(3) Въз основа на уведомлението по ал. 2
органът по чл. 2:
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1. отразява промяната в регистъра;
2. изисква титулярят на партидата да представи заявление за промяна по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС, и
документите по чл. 8, ал. 4 и 5; образецът се
публикува на интернет страницата на ИАОС.
(4) Проверката на документите по ал. 3,
т. 2 се извършва при условията и по реда на
чл. 9, ал. 1 – 3.
(5) Органът по чл. 2 проверява информацията по всяка партида съгласно чл. 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) 389/2013 веднъж
на три години.
Чл. 20. (1) Органът по чл. 2 с решение
акт уализира информаци ята по партида в
регистъра, ако установи, че са изпълнени
изискванията на наредбата и на Регламент
(ЕС) № 389/2013, в срок 15 работни дни от
приключване на проверката по чл. 19, ал. 4.
(2) Органът по чл. 2 отказва с решение
да актуализира информацията по партида в
регистъра в случаите по чл. 6, ал. 2 в срока
по ал. 1.
Чл. 21. (1) Решението по чл. 20 се връчва
на титуляря на партидата в срок 3 работни
дни от датата на издаването му.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
(3) Актуализацията на информацията по
партида се отразява в регистъра след влизане
в сила на решението по ал. 1.
Чл. 22. (1) Закриването на партида на
оператор на инсталация и на партида на авиационен оператор в регистъра се извършва
съгласно изискванията на чл. 28, 29 и чл. 33,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Когато в партидата, която ще бъде закрита, има положително салдо на квоти или
единици по Протокола от Киото, органът по
чл. 2 изисква от титуляря на партидата по
чл. 4, ал. 1 или 2 да посочи писмено в срок
40 работни дни друга партида, към която да
бъдат прехвърлени тези квоти или единици.
(3) В случай че титулярят на партида по
чл. 4, ал. 1 или 2 не отговори в срока по ал. 2,
наличните квоти и единици се прехвърлят в
националната партида за квоти.
(4) Органът по чл. 2 връчва на титуляря
решение за закриване на партида по чл. 4,
ал. 1 или 2 в регистъра в 3-дневен срок от
датата на издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Чл. 23. (1) Органът по чл. 2 закрива лични
и търговски партиди на физически и юридически лица в следните случаи:
1. подадено искане от титуляря на партида
по чл. 8, ал. 1 до органа по чл. 2 за закриване
на съответната партида в регистъра;
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2. неплатена ежегодна такса за годишно администриране на сметката съгласно Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите;
3. партидата има нулево салдо и няма записани трансакции за период от една година.
(2) Органът по чл. 2 уведомява титуляря
на партидата по чл. 8, ал. 1 за закриването є.
(3) Органът по чл. 2 закрива партида по
чл. 8, ал. 1, в случай че не получи потвърждение от титуляря, че желае партидата му
да бъде запазена, в срок 40 работни дни от
уведомлението по ал. 2.
(4) Органът по чл. 2 издава решение за закриване на лична или на търговска партида в
регистъра и го връчва на титуляря в 3-дневен
срок от издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Чл. 24. (1) Органът по чл. 2 закрива партида
на верификатор в следните случаи:
1. акредитацията на верификатора е изтекла
или е отнета;
2. верификаторът е прекратил дейността си;
3. подадено искане от верификатора до
органа по чл. 2 за закриване на съответната
партида в регистъра.
(2) Органът по чл. 2 издава решение за
закриване на партидата по ал. 1 и го връчва
на верификатора в 3-дневен срок от датата
на издаването му. Органът по чл. 2 издава
решение за закриване на партидата на верификатора в срок 10 работни дни от датата на
постъпилото искане по ал. 1, т. 3.
(3) Органът по чл. 2 незабавно уведомява
операторите, избрали съответния верификатор чрез интернет страницата на ИАОС, за
настъпилото събитие по ал. 1.
(4) Решението по ал. 1 може да се обжалва
по реда и в сроковете на АПК.
Раздел III
Ред и начин за разпределение на квоти по
партиди на оператори на инсталации и авиационни оператори, отразяване на верифицирани емисии, предаване и отмяна на квоти
Чл. 25. (1) Органът по чл. 2 разпределя в
регистъра квоти по партидите на операторите
на инсталации и авиационните оператори в
съответствие с решение на Европейската комисия въз основа на заповед на министъра
на околната среда и водите, ежегодно в срока
по чл. 47, ал. 3 ЗОИК.
(2) Операторите на инсталации и авиационните оператори получават електронно
съобщение от системата на регистъра за
разпределеното им количество квоти по ал. 1.
Чл. 26. (1) Операторите на инсталации и
авиационните оператори могат да възложат
на органа по чл. 2, на верификатора или сами
да отразят в регистъра годишните верифицирани емисии.
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(2) Операторите по ал. 1 уведомяват писмено органа по чл. 2 с представянето на верифицираните доклади за начина на отразяване
на верифицираните емисии в регистъра.
(3) Отразяването в регистъра на годишните
верифицирани емисии се извършва до 31 март
на текущата година.
(4) В зависимост от заявения по ал. 1 начин за отразяване на верифицираните емисии
органът по чл. 2:
1. отразява и потвърждава отразяването на
верифицираните емисии в регистъра;
2. коригира в случай на грешно отразени
от оператора или от верификатора емисии и
потвърждава отразяването им в регистъра.
(5) Действията по отразяване и потвърждаване на верифицираните емисии се извършват
по електронен път чрез интернет страницата
на регистъра.
(6) Партидите на оператори на инсталации
и авиационни оператори, в които не са отразени и потвърдени верифицираните емисии,
автоматично се блокират от системата на
регистъра след 1 април на текущата година.
Партидите се отблокират автоматично от
датата на отразяване и потвърждаване на
емисиите.
Чл. 27. (1) Операторите на инсталации
и авиационните оператори са длъжни да
предадат определен брой квоти, равни на
верифицираните емисии за текущата година,
в партидата на Европейския съюз (ЕС) чрез
интернет страницата на регистъра.
(2) Предаването на квоти се извършва от
органа по чл. 2, освен ако операторът не е
уведомил писмено, че предаването ще бъде
извършено от него.
(3) Органът по чл. 2 предава квотите в
партидата на ЕС в срок до 30 април на текущата година, когато наличните квоти по
партидите са достатъчни за изпълнение на
изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗОИК.
(4) Операторите на инсталации не могат
да предават авиационни квоти.
Чл. 28. Органът по чл. 2 отменя квотите,
предадени до 2020 г. и за всеки следващ период
на Европейската схема за търговия с емисии
(ЕСТЕ), в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 389/2013, в срок до 30 юни
на текущата година.
Раздел IV
Извършване на трансакции от националния
администратор
Чл. 29. (1) За извършване на трансакция
от националния администратор титулярят на
партидата трябва да изпрати искане по образец, утвърден от изпълнителния директор на
ИАОС и публикуван на интернет страницата
на ИАОС.
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(2) Искането трябва да е подписано от
титуляря на партидата, както и от упълномощените представители, и да е подпечатано.
(3) Искането се изпраща до националния
администратор по един от следните начини:
1. писмено – до ИАОС;
2. по факс.
(4) Искането съдържа следните данни:
1. наименование на партидата, от която се
прехвърлят квоти;
2. обозначение и номер на партидата, от
която се прехвърлят квоти;
3. вид и брой на квотите, които се прехвърлят;
4. наименование на партидата, към която
се прехвърлят квоти;
5. обозначение и номер на партидата, към
която се прехвърлят квоти;
6. наименование на приемащия регистър.
Чл. 30. (1) Когато искането е попълнено и
представено съгласно изискванията на чл. 29,
след извършена проверка, при която не са
установени несъответствия, и при наличие
на достатъчно на брой квоти по партидата,
националният администратор предприема
действия за прехвърлянето на квоти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 389/2013. Упълномощените представители
получават съобщение за извършено прехвърляне от регистъра.
(2) Националният администратор отказва да
извърши трансакция и уведомява титуляря на
партидата в срок 3 работни дни от получаване
на искането по чл. 29 в случаи на:
1. открити несъответствия при идентифициране на титуляря на партидата и/или на
упълномощените представители, желаещи да
бъде извършена трансакция;
2. неправилно попълнен образец;
3. недостиг на квоти за изпълнение на
искането за трансакция по партидата.
Раздел V
Спиране на достъп до партиди
Чл. 31. (1) Националният администратор
има право да спре достъпа на упълномощените
представители или на допълнително упълномощени представители до всякакви партиди в
регистъра или до процеси при условията и по
реда на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 389/2013.
(2) Националният администратор спира
достъпа по ал. 1 с решение и незабавно уведомява титуляря на партидата.
(3) Решението по ал. 2 може да се обжалва
в срок 20 работни дни по реда на АПК.
(4) Националният администратор отменя
спирането незабавно след отстраняване на
условията, довели до спиране на достъпа до
партида или процес в регистъра.
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Раздел VI
Задължения на националния администратор
Чл. 32. Националният администратор осигурява контролиран достъп до партидите в
регистъра съгласно Регламент (ЕС) № 389/2013.
Ч л. 33. Съобщени я та о т рег ист ъра се
изпращат на посочения от упълномощения
представител електронен адрес, освен когато той е направил изрично искане, че желае
да бъде уведомяван с писмо на посочения в
партидата адрес.
Чл. 34. (1) Националният администратор
извършва незабавна проверка при установяване на данни за грешни вписвания в регистъра,
както и при поискване от упълномощения
представител.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи погрешно отразяване на действие
в регистъра, националният администратор
внася необходимите корекции и незабавно
уведомява заинтересуваните лица.
Раздел VII
Задължения на регистрираните упълномощени представители
Чл. 35. (1) Упълномощените представители
имат право да ползват регистъра в съответствие
с Регламент (ЕС) № 389/2013, с наредбата и
с Общите условия, публикувани на интернет
страницата на ИАОС.
(2) Упълномощените представители имат
достъп само до партидите в регистъра, за които
имат право на достъп, и могат да отправят
искания за стартиране само на процесите, за
които имат право.
(3) Титулярят на партида е длъжен да упражнява контрол и носи пълна отговорност за
действията и бездействията на регистрираните
упълномощени представители, действащи от
негово име.
(4) Упълномощените представители предприемат всички необходими мерки, за да
предотвратят загубата, кражбата или компрометирането на данните за удостоверяване
на своята автентичност. Упълномощените
представители незабавно съобщават на националния администратор за загубата, кражбата
или компрометирането на данните за удостоверяване на своята автентичност.
(5) Упълномощените представители носят
пълна отговорност за опазване тайната на
паролата, както и за всички действия, които
се извършват от тях или от трети лица чрез
използване на потребителското име и парола.
Раздел VIII
Поверителност
Чл. 36. Информацията, съхранявана в регистъра, включително наличностите по всички партиди, всички извършени трансакции,
уникалният идентификационен код на квотите
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и уникалната числена стойност на серийния
номер на единиците по Протокола от Киото
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.), които са в наличност
или са предмет на трансакции, се счита за
поверителна и се предоставя от националния
администратор на органите по чл. 110, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 389/2013 при
условията и по реда на чл. 110, параграфи
3 – 10 от Регламент (ЕС) № 389/2013 г.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Партида“ е електронна партида в регистъра, в която се отбелязват издаването,
притежаването, предаването, прехвърлянето
и отмяната на квоти за емисии на парникови
газове.
2. „Разрешение за пребиваване“ е всяко
разрешение за пребиваване, изда дено от
компетентните органи на Министерството
на вът решните работи, в съответствие с
единния формат, установен с Регламент (ЕО)
№ 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни
(ОВ, L 157, 15.6.2002 г.).
§ 2. За целите на наредбата се прилагат
определенията по § 1 от допълнителните
разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент
(ЕС) № 389/2013.
§ 3. Наредбата съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 389/2013 на
Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на
Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС)
№ 1193/2011 на Комисията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да използват
кредити за предаване на квоти в рамките
на Европейската схема за търговия с емисии
(ЕСТЕ) за периода 2013 – 2020 г. по реда на
чл. 49 ЗОИК.
§ 5. В срок до един месец от влизането в
сила на наредбата изпълнителният директор
на ИАОС утвърждава със заповед образците
по чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 11, ал. 2,
чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 3, т. 2 и чл. 29, ал. 1,
както и Общите условия за ползване на регистъра.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 5, т. 3 ЗОИК.
§ 7. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
5917
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 29 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
лекарствата, приет с Постановление № 169
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г.,
бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и
30 от 2013 г. и бр. 24 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор е лице с
придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по „фармация“ или „медицина“ и пет години професионален опит
в областта на фармацията или медицината.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3:
а) в буква „а“ след думите „лекарствени
продукти и“ се добавя „регистрира производители, вносители и търговци на едро с“;
б) в буква „в“ накрая се добавя „и регистрира посредници в областта на лекарствените
продукти“;
в) в буква „и“ след думите „състава на“
се добавя „Експертния съвет по търговия на
дребно с лекарствени продукти по чл. 17б,
ал. 1 ЗЛПХМ, на“.
2. В т. 4, буква „в“ думите „или удостоверения“ се заличават.
§ 3. В глава втора се създава раздел ІV с
чл. 10а:
„Раздел ІV
Финансов контрольор
Чл. 10а. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в агенцията.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие със Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор;
2. води регистър, в който нанася и поддържа актуални данни относно задълженията и
разходите, за които е упражнил предварителен
контрол за законосъобразност;
3. докладва писмено на изпълнителния директор за извършения предварителен контрол;
4. води регистър на договорите и осъществява предварителен контрол при усвояване
на средства по оперативни програми на Европейския съюз и други донори;
5. изготвя годишен отчет за дейността си.“
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§ 4. В чл. 13, т. 3 думите „организира и
осъществява вътрешния финансов контрол
и“ се заличават.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „продукти“ се добавя
„и медицинските изделия“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „продукти“
се добавя „и медицинските изделия“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „и активни вещества“
се заличават;
б) в буква „б“ след думите „продукти и“
се добавя „разрешения за търговия на едро“;
в) създава се буква „г“:
„г) регистрация на производители/вносители/търговци на едро с активни вещества
и регистрация на посредници в областта на
лекарствените продукти;“.
3. В т. 2 думата „съгласува“ се заменя с
„консултира“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. издава сертификати за Добра производствена практика и сертификати съгласно
сертификатната схема на Световната здравна
организация;“.
5. В т. 6 думите „и води“ се заличават.
6. Създават се т. 14 – 29:
„14. извършва дейностите по регистрацията
и води регистъра на медицинските изделия,
пуснати на пазара и/или в действие на територията на Република България;
15. осъществява надзор на пазара чрез
извършване на проверки на пуснатите на пазара и/или в действие медицински изделия и
вземане на образци или проби за изпитване;
16. изготвя годишен план за надзора на
пазара на медицински изделия и го представя
на изпълнителния директор за утвърждаване;
17. осъществява контрол върху съхранението, търговията на едро, безопасността и
клиничните изпитвания с медицински изделия;
18. извършва инспекции на търговци на
едро и производители на медицински изделия,
аптеки, дрогерии, лечебни и здравни заведения
и обекти от търговската мрежа;
19. поддържа система за регистриране и
анализ на съобщения за инциденти с медицински изделия и предлага предприемането
на съответни мерки;
20. поддържа архив на регистрационните
досиета на медицинските изделия;
21. извършва дейности, свързани с блокиране и изтегляне на медицински изделия, несъответстващи на изискванията за безопасност;
22. изготвя становища до изпълнителния
директор за забрана или временно спиране
на разпространението или употребата на
медицински изделия;
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23. изготвя становища до изпълнителния директор за разрешаване пускането в действие на
медицинско изделие в случаите по чл. 12 ЗМИ;
24. проверява и изготвя становища по постъпили сигнали на граждани и медицински
специалисти във връзка с безопасността на
медицинските изделия;
25. участва със свои представители в комисията по чл. 62 ЗМИ;
26. представя информация в Европейската база за медицински изделия във връзка
с пуснатите на пазара/пуснатите в действие
медицински изделия;
27. оценява подадената документация за
издаване на разрешения за клинични изпитвания с медицински изделия;
28. прави предложение до изпълнителния
директор за спиране или прекратяване на
клинични изпитвания на медицински изделия
при установени нарушения;
29. поддържа и води регистрите по чл. 31,
а л. 2 и ч л. 58, а л. 1 ЗМИ и сп ис ъка по
чл. 30а ЗМИ.“
§ 7. В чл. 19 се създават т. 11 – 13:
„11. извършва и координира дейността по
лингвистичната и стилистичната проверка на
лекарствената информация на продуктите в
процес на разрешаване за употреба по централизирана процедура в Европейския съюз,
промени в разрешението за употреба, годишна
преоценка, подновяване или арбитражна процедура съгласно одобрените образци на ЕМЕА;
12. изготвя и поддържа актуализиран списък
на лекарствените продукти, които се отпускат
без лекарско предписание;
13. изготвя справки за регистрационния
статус на лекарствени продукти.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. подава по електронен път в базата данни
„Eudra Vigilance“ събраната чрез системата
по т. 1 информация за подозирани нежелани
лекарствени реакции, настъпили на територията на Република България, на регулаторните
органи на държавите членки и на ЕМЕА;“.
2. В т. 3 накрая се добавя „и за спазване
изискванията на Добрата практика за проследяване на лекарствена безопасност“.
3. Създават се нови т. 6 – 9:
„6. поддържа и актуализира информацията
по чл. 185, ал. 2, т. 4 – 7 ЗЛПХМ на националния портал по чл. 185, ал. 1 ЗЛПХМ;
7. извършва мониторинг на:
а) резултата от мерките за намаляване на
риска за лекарствен продукт, съдържащ се в
плана за управление на риска;
б) резултата от изпълнението на условия,
посочени в чл. 55а, 56 и 56а ЗЛПХМ;
в) базата данни „Eudra Vigilance“ за нови
рискове или за промяна във вече установени
и за промяна в съотношението полза/риск;
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8. оценява актуализацията на системата
за управление на риска;
9. информира ЕМЕА и притежателя на
разрешение за употреба при идентифициране
на сигнали за нови рискове или за промяна
на установените рискове, или при промяна
на съотношението полза/риск на лекарствен
продукт;“.
4. Точка 11 се отменя.
5. Точка 12 се изменя така:
„12. съгласува с притежателите на разрешенията за употреба информацията, свързана с
проследяването на лекарствената безопасност
преди разпространението є;“.
6. Точка 15 се отменя.
7. В т. 16 думите „регистрационния статус
на лекарствените продукти и за“ се заличават.
8. Точка 18 се отменя.
§ 9. Член 23 се отменя.
§ 10. Приложението към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в структурните звена
на Изпълнителната агенция по лекарствата –
196 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно и стопанско
обслужване“
дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицинските изделия“
дирекция „Разрешения за употреба на
лекарствени продукти“
дирек ци я „А на лизи на лекарствените
продукти“
дирек ци я „Конт рол на лекарствената
употреба“
дирекция „Контрол на трансфузионната
система“
дирекция „Клинични изпитвания“

1
1
1
1
1
36
29
7
155
50
49
17
16
11
12“

Заключителна разпоредба
§ 11. В срок един месец от влизането в сила
на постановлението изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата
у твърж дава длъж ностното разписание на
служителите в агенцията.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-465
от 26 август 2014 г.

за организацията и функционирането на
Националната Шенгенска информационна
система на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система
на Република България, наричана по-нататък
НШИС, правото на достъп до ШИС, както и
информационното взаимодействие.
(2) Националната Шенгенска информационна система се създава, поддържа и експлоатира в Министерството на вътрешните
работи (МВР) и е свързана с Централната
Шенгенска информационна система, наричана
по-нататък ЦШИС.
Чл. 2. (1) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на
информация по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство, за защита на националната сигурност
и обществения ред, управление на контрола
по външните граници на Шенгенското пространство и подпомагане на полицейското и
съдебното сътрудничество.
(2) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни,
включващ пълно копие на базата данни на
ЦШИС (национално копие), с цел търсене в
реално време.
Чл. 3. (1) Националната Шенгенска информационна система е автоматизирана информационна система с национална база данни
и се състои от следните компоненти:
1. Автоматизирана информационна система
„Издирвателна дейност“ на Министерството
на вътрешните работи (АИС „ИД“);
2. Национален интерфейс за връзка с ШИС
(НИ. ШИС);
3. технически процедури за автоматизиран
обмен на информация в Бюрото „СИРЕНЕ“.
(2) Чрез АИС „ИД“ се осигуряват националните сигнали за издирвани или контролирани
лица и вещи и за граждани на трети страни с
наложени мерки за административна принуда
и се осъществява информационен обмен с
ШИС посредством НИ. ШИС.
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(3) Националният интерфейс за връзка с
ШИС осъществява функциите по обмен на
сигнали между НШИС и ЦШИС.
(4 ) Б ю р о „ С И Р Е Н Е “ ( S I R E N E –
Supplementary Information Request at the National
Entries – Искане за допълнителна информация
във връзка с националните сигнали) е звено за обмен на информация във връзка със
сигналите в ШИС в структурата на дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“
на МВР, което чрез техническите процедури
за автоматизиран обмен на информация осигурява обмена на допълнителна информация
меж д у Реп ублика Българи я и държавите
членки, свързана със сигнали в ШИС, необходима за прилагане на съответни мерки за
изпълнението им.
Г л а в а

в т о р а

СИГНАЛИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
В НШИС
Чл. 4. (1) В НШИС се обработват сигнали
за следните категории лица:
1. лица, издирвани за арест с цел предаване
или екстрадиция въз основа на издадена Европейска заповед за арест или молба за временно задържане под стража с оглед следваща
екстрадиция (чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР
на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II);
2. граждани на трети страни, за които има
издаден отказ за влизане съгласно чл. 44в от
Закона за чужденците в Република България
(чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II);
3. граждани на трети страни, които се
ползват с право на свободно движение в Европейския съюз, за които има издаден отказ
за влизане поради сериозна заплаха за националната сигурност или наличие на данни за
извършване на действия против националната
сигурност или обществения ред (чл. 25 от
Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система
от второ поколение (ШИС ІІ);
4. граждани на трети страни, за които е
предприета ограничителна мярка с цел недопускане на влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки в
съответствие с Договора за Европейския съюз,
включително забрана за пътуване, издадена
от Съвета за сигурност на Организацията
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на обединените нации (чл. 26 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС ІІ);
5. безследно изчезна ли лица, кои то в
интерес на собствената им защита или за
предотвратяване на заплахи е необходимо
да бъдат поставени под закрила, и/или да се
установи местонахождението им въз основа на
писмено искане от компетентен орган (чл. 32
от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. относно създаването, функционирането
и използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II);
6. свидетели, лица, които са призовани, или
лица, които се издирват, за да бъдат призовани
да се явят пред съдебните органи във връзка
с наказателно производство, за да отговарят
за деяния, за които са преследвани, лица, на
които следва да бъде връчена присъда или
други документи във връзка с наказателно
производство, за да отговарят за деяния,
за които са преследвани, и лица, на които
следва да бъде връчена призовка за явяване
с цел изтърпяване на наказание лишаване от
свобода, за целите на съобщаване на тяхното
местопребиваване или местожителство въз
основа на искане от съдебен орган (чл. 34 от
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. относно създаването, функционирането
и използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II);
7. лица, подлежащи на дискретно наблюдение или специфичен контрол въз основа на
постъпило искане от компетентните органи за
защита на националната сигурност, опазване
на обществения ред или съдебен орган (чл. 36
от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. относно създаването, функционирането
и използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС II).
(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по ал. 1, т. 1, 5 или 7
е несъвместимо с националното є законодателство, международните є задължения или
съществени национални интереси, тя може да
изиска към сигнала да се добави специален
ограничителен знак, означаващ, че мерките,
които следва да се предприемат въз основа на
сигнала, няма да бъдат предприети на нейна
територия. Специалният ограничителен знак
се добавя от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата
членка, която е въвела сигнала.
(3) В случай на съвпадение на сигнал по
ал. 1, т. 3 бюрата „СИРЕНЕ“ на изпълняващата и издаващата сигнала държава членка
задължително се консултират помежду си с
оглед предприемане на необходимите мерки.
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Чл. 5. За лица, по отношение на които се
въвеждат сигнали в НШИС, се обработват
следните данни:
1. фамилно и собствено име на лицето,
рождено име, предишни имена и псевдоними,
които могат да бъдат въведени отделно;
2. особени белези на лицето;
3. място и дата на раждане;
4. пол;
5. снимки;
6. пръстови отпечатъци;
7. гражданство/а;
8. дали лицето е въоръжено, склонно към
насилие или избягало;
9. основание за сигнала;
10. орган, инициатор на сигнала;
11. номер на решението, въз основа на
което е въведен сигналът;
12. мерки, които трябва да бъдат предприети;
13. връзка с други сигнали в ШИС.
Чл. 6. (1) В случаите на злоупотреба със
самоличност държавата членка, която е въвела
сигнала, добавя към сигнала данни относно
лицето, за което е установена злоупотреба с
неговата самоличност и е въведен сигнал в
ШИС. Тези данни се обработват от Бюрото
„СИРЕНЕ“ с изричното съгласие на лицето,
с чиято самоличност е злоупотребено.
(2) Данните по ал. 1 се използват единствено с цел:
1. да се даде възможност на компетентните органи да разграничават лицето, с чиято
самоличност е злоупотребено, от лицето,
което действително е обект на сигнала и е
използвало чужда самоличност;
2. да се даде възможност на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да докаже
своята самоличност, както и да докаже, че
със самоличността му е злоупотребено.
(3) Данните по ал. 1 включват: фамилно
и собствено име на лицето, рождено име,
предишни имена и псевдоними, които могат
да бъдат въведени отделно; особени белези на
лицето; място и дата на раждане; пол; снимки;
пръстови отпечатъци; гражданство/а; номера
на документа/документите за самоличност и
дата на издаване.
(4) Формата за обработка на данните по
ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Чл. 7. (1) В НШИС се обработват сигнали
за следните категории вещи:
1. вещи, издирвани с цел изземване или
използване като доказателство в наказателно
производство (чл. 38 от Решение 2007/533/ПВР
на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II):
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а) моторни превозни средства с обем на
двигателя над 50 кубически сантиметра, кораби и въздухоплавателни средства;
б) ремаркета с нетно тегло, превишаващо
750 кг, каравани, промишлено оборудване,
извънбордови двигатели и контейнери;
в) огнестрелни оръжия;
г) бланки за официални документи, които са откраднати, незаконно присвоени или
изгубени;
д) издадени документи за самоличност,
като паспорти, лични карти, свидетелства за
управление на моторно превозно средство,
документи за пребиваване и документи за
пътуване, които са откраднати, незаконно
присвоени, изгубени или обявени за недействителни;
е) документи за регистрация на моторни
превозни средства и регистрационни табели,
които са откраднати, незаконно присвоени,
изгубени или обявени за недействителни;
ж) банкноти;
з) ценни книжа и платежни средства, като
чекове, кредитни карти, облигации, акции
и документи за дялово участие, които са
откраднати, незаконно присвоени, изгубени
или обезсилени;
2. превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства и контейнери за целите на
специфичен контрол и дискретно наблюдение
въз основа на постъпило искане от компетентните органи за защита на националната
сигурност, опазване на обществения ред или
съдебен орган (чл. 36 от Решение 2007/533/
ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенска информационна система от второ
поколение (ШИС II).
(2) Когато държава членка счете, че изпълнението на сигнал по ал. 1, т. 2 е несъвместимо
с националното є законодателство, международните є задължения или съществени
национални интереси, тя може да изиска към
сигнала да се добави специален ограничителен
знак, означаващ, че мерките, които следва да
се предприемат въз основа на сигнала, няма
да бъдат предприети на нейна територия.
Специалният ограничителен знак се добавя
от Бюрото „СИРЕНЕ“ на държавата членка,
която е въвела сигнала.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИГНАЛИ В ШИС
Чл. 8. Право да измен я, допълва, поправя и заличава данни в сигнал в ШИС
има единствено държавата членка, въвела
сигнала в ШИС.
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Чл. 9. Компетентните органи в МВР, които
въвеждат, актуализират и заличават националните сигнали в ШИС, са, както следва:
1. Бюрото „СИРЕНЕ“ – въвеж да, акт уализира и заличава националните сигнали
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 6 и 7 и чл. 7, ал. 1, т. 2;
2. дирекция „Миграция“ в Главна дирекция
„Гранична полиция“ – въвежда, актуализира
и заличава националните сигнали по чл. 4,
ал. 1, т. 2, 3 и 4;
3. Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“,
Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции на МВР (ОДМВР), дирекция
„Български документи за самоличност“ и
съответните є звена към ОДМВР, регистрирали издирването в АИС „ИД“ – въвеждат,
актуализират и заличават по компетентност
националните сигнали по чл. 4, ал. 1, т. 5 и
чл. 7, ал. 1, т. 1.
Чл. 10. (1) Компетентните органи по чл. 9
отговарят за законосъобразното въвеждане на
данни в НШИС, както и за достоверността,
точността и актуалността им.
(2) Обменът на информация между Бюрото „СИРЕНЕ“ и потребителите на НШИС,
които са структури на МВР, се осъществява
по ред, утвърден със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(3) Обменът на информация между Бюрото
„СИРЕНЕ“ и потребителите на НШИС, които
не са структури на МВР, се осъществява по
ред, определен със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и съответния
ръководител.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ В ШИС
Чл. 11. (1) Право на достъп от автоматизирано работно място с директна връзка с
ШИС имат следните потребители:
1. Главна дирекция „Криминална полиция“
на МВР;
2. Главна дирекция „Охранителна полиция“ на МВР;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“
на МВР;
4. дирекция „Миграция“ в Главна дирекция
„Гранична полиция“ на МВР;
5. дирекция „Български документи за самоличност“ на МВР;
6. дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ на МВР;
7. областните дирекции на МВР;
8. Визов център в дирекция „Консулски
отношения“ на Министерството на външните
работи;
9. Агенция „Митници“;
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10. разследващи органи от Държавна агенция „Национална сигурност“ и структурни
звена на Държавна агенция „Национална
сигурност“, изпълняващи функции по съгласуване на заявления за издаване на визи;
11. Министерството на отбраната – служба
„Военна полиция“.
(2) Потребителите по ал. 1 могат да извършват справки в ШИС и чрез други автоматизирани информационни системи на МВР
и МВнР, които осигуряват изпълнението на
функциите им, за онези категории сигнали,
които са необходими за изпълнение на задачите на съответния потребител.
(3) Консулските служби на МВнР и Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет могат да извършват справки в ШИС
чрез своите автоматизирани информационни
системи, които осигуряват изпълнението на
функциите им, за онези категории сигнали,
които са необходими за изпълнение на задачите на съответния потребител.
Чл. 12. (1) За изпълнение на законовите си
функции и задачи право на достъп до данни
в ШИС имат следните потребители:
1. Комисията за защита на личните данни;
2. органите на съдебната власт;
3. Министерството на правосъдието.
(2) Достъпът на потребителите по ал. 1
се осъществява чрез писмено запитване до
Бюрото „СИРЕНЕ“, което отговаря писмено
на запитването.
Чл. 13. Достъпът до данните в ШИС на
посочените в чл. 11 и 12 компетентни органи
се предоставя съгласно приложението.
Чл. 14. Обработката на данните в НШИС
се осъществява в съответствие със Закона
за Министерството на вътрешните работи и
Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането им.
Чл. 15. (1) Всяко лице може да поиска информация относно събирането, записването,
организирането, съхраняването, адаптирането
или изменението, възстановяването, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването, предоставянето,
актуализирането, заличаването или унищожаването на лични данни за него в НШИС.
(2) Всяко лице може да иска достъп, коригиране и заличаване на лични данни за него в
НШИС по реда на Закона за Министерството
на вътрешните работи и Закона за защита на
личните данни.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 не се предоставя изцяло или частично, когато:
1. от това би възникнала опасност:
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а) за националната сигурност или обществения ред;
б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства
за нейното събиране;
2. предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово
определените задачи на органите на МВР и
на съдебната власт;
3. информацията е въведена в ШИС от
друга държава, която не е позволила предоставянето є.
Г л а в а

п е т а

ОБМЕН НА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 16. За нуждите на обработването и
изпълнението на сигналите в НШИС компетентните национални органи и органите
на държавите членки обменят допълнителна
информация.
Чл. 17. Обменът на допълнителна информация се осъществява чрез Бюро „СИРЕНЕ“
посредством автоматизирана комуникационна
инфраструктура.
Чл. 18. Доп ъ лни телна информаци я се
обменя във връзка с обработването на сигналите, както и се дава възможност на компетентните органи да съгласуват мерките за
тяхното изпълнение. Тази информация може
да се използва единствено за целите, за които
е предоставена.
Г л а в а

ш е с т а

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
В НШИС
Чл. 19. (1) Данните в НШИС се обработват
само за целите, за които са въведени.
(2) Данните по ал. 1 могат да се обработват допълнително за друга цел, различна от
целта, за която са въведени, когато са налице
едновременно следните условия:
1. допълнителното обработване е свързано
с конкретно наказателно производство и е
обосновано от нуждата за предотвратяване
на сериозна заплаха за обществения ред и
обществената сигурност, при сериозни съображения, свързани с националната сигурност
или за целите на предотвратяване на тежко
престъпление;
2. получено е предварително разрешение
за допълнително обработване от държавата
членка, въвела сигнала.
Чл. 20. (1) Сигнали за лица и за вещи,
въведени в НШИС, се съхраняват единствено
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за времето, необходимо за постигането на целите, за които са били въведени, до изтичане
на следните срокове:
1. сигналите относно лица се съхраняват за
срок до три години от датата на въвеждането
на сигнала, а сигнали за дискретно наблюдение или специфичен контрол на лица – до
една година след въвеждането им;
2. сигналите за вещи по чл. 7, ал. 1, т. 1 се
съхраняват за срок до десет години от датата
на въвеждането им;
3. сигналите за вещи по чл. 7, ал. 1, т. 2 се
съхраняват за срок до пет години от датата
на въвеждането им.
(2) Сроковете на съхранение на сигналите
могат да бъдат продължавани, в случай че
това е необходимо за постигане на целите,
за които е въведен сигналът. Необходимостта
от по-нататъшното съхранение на сигналите
относно лица се преразглежда от органа,
въвел сигнала, един месец преди изтичането
на сроковете по ал. 1, т. 1.
(3) Националната Шенгенска информационна система поддържа информация за броя
на сигналите, чийто срок за съхранение е
бил продължен.
(4) Сигналите в ШИС се заличават автоматично след посочения срок за съхранение
в условията на отпаднала необходимост за
по-нататъшното им съхранение.
Чл. 21. (1) Данните по чл. 6, ал. 1, които
са добавени към сигнал в ШИС, се заличават
едновременно със съответния сигнал или
по-рано, ако лицето, с чиято самоличност е
злоупотребено, поиска това.
(2) Обработваните от Бюрото „СИРЕНЕ“
допълнителни данни за лица, с чиято самоличност е злоупотребено, се заличават
след заличаване на съответния сигнал или
по-рано, ако лицето, с чиято самоличност е
злоупотребено, поиска това.
Ч л. 22. Бюро т о „СИРЕНЕ“ съх ран ява
лични данни, събрани в резултат на обменена
допълнителна информация, в определените в
МВР срокове за съхраняване.
Г л а в а

с е д м а

АДМИНИСТРИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА НШИС
Чл. 23. (1) Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ на Министерството
на вътрешните работи технически изгражда,
поддържа в технологично отношение, носи
отговорност за нормалното функциониране
и сигурност на НШИС, както и осигурява
технически достъп на потребителите до дан
ните в НШИС.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

(2) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на
вътрешните работи поддържа приложното
програмно осигуряване на НШИС, както и
взаимодействието с доставените приложни
програмни системи, компоненти на НШИС.
(3) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на
вътрешните работи предприема необходимите
технически и организационни мерки за защита на данните в НШИС от случайно или
незаконно унищожаване, или от случайна
загуба, от неправомерен достъп, изменение
или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, чрез:
1. регистриране на всяка обработка на
данни в НШИС;
2. контрол на достъпа до сгради, помещения
и персонални компютри чрез необходимата
инфраструктура, персонални пароли за достъп,
идентификация на пръстови отпечатъци за
достъп на съответните служители;
3. предотвратяване на незаконно въвеждане, копиране, промяна и заличаване на
лични данни;
4. предотвратяване на незаконно използване
на автоматизираните системи за обработка
на данни;
5. ограничаване на достъпа на оправомощените за използване на автоматизираните
системи за обработка на данни лица само
до данните, до които имат право на достъп;
6. осигуряване на възможност за последваща проверка относно това, какви лични
данни са били въведени в автоматизираните
системи за обработка на данни, кога, за кого
и от кого са били въведени.
(4) Мерките за сигурност по ал. 3 се осъществяват въз основа на следните принципи:
1. поверителност – информацията е достъпна само до оправомощените лица в съответствие с тяхната функционална компетентност;
2. достъпност – осигуряване на навременен
достъп до информацията;
3. идентификация и право на достъп – преди
всяка операция всички потребители са надлежно определени в съответствие с тяхната
функционална компетентност;
4. упълномощаване – участващите в дадена
операция страни имат право на достъп до
НШИС в съответствие с тяхната функционална
компетентност.
(5) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на
вътрешните работи изготвя план за сигурност
на НШИС, утвърден от министъра на вътрешните работи, който задължително съдържа
като минимум следните параметри:
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1. осигуряване на физическа защита на
данните, включително чрез разработване на
процедури за защитата на инфраструктурата
в извънредни ситуации;
2. недопускане на неоправомощени лица
до оборудването, което се използва за обработване на лични данни (контрол на достъпа
до оборудването);
3. недопускане на неразрешено четене,
копиране, изменяне или отстраняване на
информационни носители (контрол на информационните носители);
4. недопускане на неразрешено въвеждане
на данни и неразрешена проверка, изменяне
или заличаване на съхранени лични данни
(контрол на съхранението);
5. недопускане на използването на автоматизирана система за обработка на данни
от неоправомощени лица чрез устройства
за предаване на информация (контрол на
ползвателите);
6. гарантиране, че лицата, оправомощени
да използват автоматизираната система за обработка на данни, имат достъп единствено до
данните, попадащи в обхвата на разрешението
им за достъп, като ползват индивидуална и
уникална потребителска парола, и само при
режим на поверителен достъп (контрол на
достъпа до данни);
7. осигуряване на съдействие при изготвянето на характеристики, описващи функциите
и отговорностите на лицата с право на достъп
за въвеждане, актуализиране, заличаване и
извършване на търсене на данни (длъжностни
характеристики) от всички органи с право
на достъп до НШИС или до оборудването за
обработка на данни;
8. осигуряване на контрол на предаването,
въвеждането и пренасянето на данните;
9. контролиране на прилагането на мерките за сигурност и прилагане на съответните
организационни мерки (вътрешен контрол).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сигнал“ е съвкупност от данни, въведени в ШИС, позволяващи на компетентните
органи да идентифицират лице или вещ с
оглед предприемане на определени мерки в
съответствие със законовите разпоредби.
2. „Обработване на сигнали“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат
да се извършват по отношение на данните,
поддържани в НШИС и ШИС, като въвеждане,
записване, съхраняване, актуализиране, възстановяване, консултиране, разпространяване,
предоставяне, заличаване или унищожаване.
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3. „Допълнителна информация“ е съвкупност от данни, свързани със сигнал, които не са въведени в ШИС, но ще улеснят
идентификацията на лицето или вещта, или
прилагането на мярката.
4. „Злоупотреба със самоличност“ е налице,
когато дадено лице използва самоличността
на друго реално съществуващо лице (имена
и дата на раждане), използвайки документ,
удостоверяващ самоличност и/или статут,
издаден на друго лице.
5. „Гражданин на трета страна“ е всяко лице,
което не е гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, Швейцария, Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
§ 2. Дирекция „Миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“ въвежда, актуализира и заличава сигнали по чл. 4, ал. 1,
т. 4, когато въвеждането, актуализирането
и заличаването на тези сигнали от името
на всички държави членки е възложено на
Република България.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 2727
от 16 ноември 2010 г. за организацията и
функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм.,
бр. 14 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2013 г.
и бр. 37 от 2014 г.).
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 123, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 5. Наредбата се издава с оглед прилагането
на Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) и
Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС ІІ).
§ 6. Разпоредбите относно въвеждане, актуализиране, заличаване и осъществяване на
действия в изпълнение на сигналите за граждани на трети страни по чл. 4, ал. 1, т. 2 – 4
се прилагат от влизането в сила на Решение
на Съвета на Европейския съюз за пълното
прилагане на достиженията на правото от
Шенген в Република България.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Приложение
към чл. 13
Списък на структурите на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи
с право на достъп до данни в ШИС и обхват на достъпа
Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
вът решни те работи
Главна дирекция
„Криминална полиция“;
Главна дирекция
„Охранителна полиция“;
областни дирекции на МВР

Достъпът е предоставен на структ у рите на МВР
в с ъ о т ве т с т вие
с ра зпоредби т е
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС

Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)
Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Чл. 1 (2)

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Х

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
вът решни те работи
Главна дирекция
„Гранична полиция“

Достъпът е предоставен на ГДГП
в съот ветст вие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 1 (2)

С Т Р.
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Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

БРОЙ 74
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
вът решни т е работи
Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“

Достъпът
е
предоставен на
Д МОС в с ъо т ветствие с разпоредбите на
Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 1 (2)
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Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

С Т Р. 4 1
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
вът решни т е работи
Дирекция „Миграция“ в Главна
д и рек ц и я „Гранична полиция“

Достъпът
е
предоставен на
ДМ – ГДГП в
с ъо т ве т с т вие с
разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Чл. 1 (2)

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
вът реш н и т е работи
Дирекция „Български документи
за самоличност“

Достъпът
е
предоставен на
Д БДС в с ъ о т ветствие с разпоредбите на
Наредбата за
организаци ята
и функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Х

Чл. 1 (2)

С Т Р.
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Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

БРОЙ 74
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Държавна агенция „Национална
сигурност“
разследващи органи от Държавна
агенция „Национална сигурност“

Достъпът е предоставен на разследващи органи от Държавна
агенция „Национална сигурност“
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 н а
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 1 (2)
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Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

С Т Р. 4 3
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Държавна агенция „Национална
сигурност“
ст ру кт у рни звена на Държавна
агенция „Национална сигурност“,
изпълняващи
функ ции по съгласуване на заявления за издаване
на визи

Достъпът
е
предоставен на
структурни звена на Държавна
агенция „Национа лна сиг у рност“, изпълнява щ и фу н к ц и и
по съгласу ване
на заявления за
издаване на визи
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Чл. 1 (2)

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
Х*
2007/533/ПВР на
Съвета
(*) (Само по отношение на документи – чл. 38 (1) (d) и (е)
Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
отбраната
Служба „Военна
полиция“

Достъпът е предоставен на МО
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 1 (2)

С Т Р.

44

Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

БРОЙ 74
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
външните работи
Консулски служби, които издават
визи, и Националният визов център

Достъпът
е
предоставен на
М Вн Р в с ъ о т ветствие с разпоредбите на
Наредбата за
о рг а н и з а ц и я т а
и функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 н а
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х*

(*) (Само по отношение на документи – чл. 38 (1) (d) и (е)

Чл. 1 (2)
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Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК
Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

С Т Р. 4 5
РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Органи, отговорни за бежанците
Държавна агенция за бежанците

Достъпът е предоставен на ДАБ
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 н а
ЕП и на Съвета

Чл. 1 (2)

Х

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
Х*
2007/533/ПВР на
Съвета
(*) (Само по отношение на документи – чл. 38 (1) (d) и (е)
Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Органи на съдебната власт:
съд;
прокуратура;
следствени
органи

Достъпът е предоставен на органите на съдебната власт индиректно чрез Бюрото „СИРЕНЕ“
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организаци я та
и функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета

Х

Чл. 1 (2)

С Т Р.

46

Държавни
органи/структури

ДЪРЖАВЕН
Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
правосъдието

Достъпът е
предоставен на
МП и н д и рек тно чрез Бюрот о „С И РЕ Н Е“
в съответствие
с разпоредбите
на Наредбата за
организацията и
функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 на
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Чл. 1 (2)

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

Държавни
органи/структури

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Решение 2007/533/
ПВР на Съвета

РеглаНационално
мент (ЕО) законодателство
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета

Министерство на
финансите:
А г ен ц и я „М и т ници“

Достъпът е
предоставен на
Агенция „Митн и ц и“ в с ъ о т ветствие с разпоредбите на
Наредбата за
орг а н и з а ц и я т а
и функционирането на НШИС
Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 27 Чл. 40 Чл. 40 Чл. 40
(1) (а) (1) (b)
(2)
(3)
(1) (а) (1) (b)
(2)

Чл. 1 (2)

Ч л. 24 о т Рег л а м е н т ( Е О)
№ 1987/2 0 0 6 н а
ЕП и на Съвета
Чл. 26 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 32 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 34 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 36 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета
Чл. 38 от Решение
2007/533/ПВР на
Съвета

Х

Х

5879

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-464
от 26 август 2014 г.

за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи от полицейските органи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се определят редът
и условията за извършване на проверки по
чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
от полицейските органи.
Чл. 2. (1) Полицейските органи могат да
проверяват личните вещи на лица и да извършват проверки в помещения без съгласието
на собственика или обитателя или в тяхно
отсъствие на основанията, предвидени в ЗМВР.
(2) Преди извършването на проверките
полицейските органи:
1. се представят, като съобщават длъжността си, фамилното име и структурата, в
която работят;

2. се легитимират със служебна карта или
личен знак;
3. уведомяват лицата, спрямо които се
предприема проверката, за основанията и
целта на действията си.
Чл. 3. Проверката на лични вещи и помещения се извършва по начин, който не уронва
честта и достойнството на гражданите. При
изпълнение на правомощията си полицейските органи зачитат правата и свободите на
гражданите, определени в Конституцията на
Република България и законите на страната.
Г л а в а

в т о р а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ЛИЧНИ
ВЕЩИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ
Чл. 4. (1) Полицейските органи могат да
проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите на установяване самоличността на лица съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1, 2
и 4 ЗМВР:
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а) на лице, за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение
на обществения ред;
б) когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при
образу вано админист ративно-наказателно
производство;
в) на контролен пункт, организиран от
полицейските органи;
2. при извършване на действия по идентификация на лица, когато:
а) самоличността на едно лице не може
да бъде установена чрез представяне на документ за самоличност, сведения на граждани
с установена самоличност, които познават
лицето, или по друг начин, годен за събиране
на достоверни данни;
б) лицето е чужденец, търсещ закрила по
Закона за убежището и бежанците, влязъл е
не по законоустановения ред или е незаконно
пребиваващ в Република България;
3. при задържане на лице:
а) което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота
на други лица на явна опасност;
б) за което е налице невъзможност да се
установи самоличността му в случаите и по
начините, посочени в чл. 70 ЗМВР;
в) което е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава
във връзка с неговата екстрадиция или в
изпълнение на Европейска заповед за арест;
г) в други случаи, определени със закон;
4. когато са налице достатъчно данни,
че се укриват вещи, свързани с извършено
престъпление или нарушение;
5. прeди съпровождане или настаняване
в специален дом за временно настаняване
на чужденци, когато е приложена мярка за
административна принуда по реда на Закона
за чужденците в Република България;
6. в други случаи, определени със закон.
(2) При извършване на проверка на лични
вещи полицейските органи вземат мерки за
личната си безопасност и следят проверяваните лица да не изхвърлят предмети и вещи.
Чл. 5. (1) Полицейските органи могат да
извършват проверки на превозно средство,
кораб, въздухоплавателно средство, контейнер
и на вещите, превозвани в тях, когато:
1. има данни за извършено престъпление
или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на
специфичен контрол.
(2) Проверката по ал. 1 включва:
1. проверка на личните документи на лицата в превозното средство;
2. проверка на свидетелството за правоуправление;
3. проверка на документите на превозното
средство и на превозвания товар;
4. проверка на превозното средство.
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(3) Проверката на моторни превозни средства се извършва при неработещ двигател.
(4) При извършване на проверка на превозно средство и на вещите, превозвани в
него, полицейските органи спазват стриктно
разпоредбите относно организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите
по контрол на пътното движение.
Чл. 6. (1) За всички случаи на извършена
проверка на лични вещи, превозни средства,
кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях, по чл. 81
ЗМВР полицейският орган е длъжен да състави
протокол (приложение № 1).
(2) В протокола се отразяват:
1. датата и мястото на проверката;
2. имената, длъжността и местоработата
на полицейския орган, извършил проверката;
3. основанието, посочено в ЗМВР, за извършване на проверката;
4. вещите, които са проверени, описани по
вид, състояние и място, където са намерени;
при проверка на превозни средства се посочват
регистрационен номер, марка, модел и други
идентификационни данни;
5. данните на свидетеля и съответното
лице, чиито вещи или превозни средства са
обект на проверката.
(3) Протоколът се подписва от полицейския
орган, от един свидетел и от съответното лице,
на което се предоставя екземпляр от него.
Чл. 7. Когато при извършване на проверки
на лични вещи, превозни средства, кораби,
въздухоплавателни средства, контейнери и на
вещите, превозвани в тях, се установят данни
за извършено престъпление от общ характер,
полицейските органи незабавно създават организация за запазване на мястото на проверката
и установяване на свидетели, като докладват
на оперативните дежурни части с оглед пред
приемане на необходимите действия по реда
на чл. 212, ал. 2 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК).
Г л а в а

т р е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ В ПОМEЩЕНИЯ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА СОБСТВЕНИКА
ИЛИ ОБИТАТЕЛЯ ИЛИ В ТЯХНО ОТСЪСТВИЕ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ
Чл. 8. Полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието
на собственика или обитателя или в тяхно
отсъствие само когато:
1. следва да се предотврати непосредствено
предстоящо или започнало тежко престъпление;
2. са налице данни, че в помещението се
укрива лице, извършило тежко престъпление;
3. е необходимо оказване на неотложна
помощ на лица, чийто живот, здраве или
лична свобода се намират в опасност или са
налице други случаи на крайна необходимост.
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Чл. 9. (1) Проверката на помещения по
възможност трябва да се извършва от двама
или повече полицейски служители.
(2) Преди извършване на проверката се
уведомява най-близката структура на МВР.
(3) При започване на действията помещенията се проверяват за намиращи се в тях лица.
(4) Проверката на помещение може да бъде
извършена едновременно с други действия
на полицейските органи: установяване на
самоличност, личен обиск, проверка на лични
вещи или задържане на лице, когато са налице
определените от закона основания за това.
(5) В случаите, когато лицата, заварени
на мястото на извършване на проверката,
се нуждаят от оказване на помощ, се вземат
съответните мерки за запазване на живота
и здравето им.
Чл. 10. (1) След прик лючване на проверката полицейските органи са длъжни да
съставят протокол (приложение № 2), в който
се посочват:
1. името и длъжността на служителя и
неговата месторабота;
2. самоличност та на собственика или
обитателя;
3. основанието за проверката;
4. времето и мястото на извършването є;
5. резултатите от нея.
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(2) Протоколът се подписва от полицейския
орган, от един свидетел и от собственика
или обитателя на помещението, когато той
присъства. Отказът на собственика или обитателя да подпише протокола се удостоверява
с подпис на свидетеля.
(3) Копие от протокола се предоставя на
собственика или обитателя на помещението.
(4) За извършената проверка незабавно се
уведомява съответният прокурор.
Чл. 11. Когато при извършване на проверка на помещение се установят данни за
извършено престъпление от общ характер,
полицейските органи незабавно създават организация за запазване на местопроизшествието
и установяване на свидетели, като докладват
на оперативните дежурни части с оглед пред
приемане на необходимите действия по реда
на чл. 212, ал. 2 НПК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 81, ал. 3 и чл. 83, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ
за извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства,
контейнери и на вещите, превозвани в тях
Днес, ...................... 20....... г., в гр. ................................................................................ в ............................. ч.
подписаният ...................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ..................................... при ......................................................................, гр. .....................................,
(наименование на структурното звено)
на основание чл. 81 от Закона за Министерството на вътрешните работи в присъствието на свидетеля
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
извърших проверка на ...................................................................................................................................................
(описва се какво е проверено)
..........................................................................................................................................................................................
притежание на лицето: ..............................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
При проверката се установи:
..........................................................................................................................................................................................
(описва се фактическата обстановка, поводът на извършването на проверката и резултатът от нея; вещите
се описват в последователността, в която са намерени; в случаите, когато не са открити вещи, този факт
се отбелязва изрично в протокола; при необходимост могат да бъдат направени схеми, скици, фотоснимки,
като това изрично се отбелязва в протокола)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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За произхода на намерените вещи провереното лице даде следните обяснения: ..................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Провереният направи следните възражения и искания: ..............................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, един от които за провереното лице.
ПРОВЕРЕН: ...................................
(подпис)

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .............................
(подпис)

СВИДЕТЕЛ: ...................................
(подпис)
РАЗПИСКА
Подписаният ............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
...........................................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящия протокол.
ПОДПИС: ........................................................
Отказът на лицето да подпише настоящия протокол се удостоверява с подписа на свидетеля.
СВИДЕТЕЛ: ...................................................
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ
за извършена проверка в помещение без съгласието на собственика или обитателя
или в тяхно отсъствие
Днес, ...................... 20 ....... г., в гр. ........................................................................................ в .....................ч.
подписаният ..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ................................ при .................................................................... гр. ..........................................,
(наименование на структурното звено)
на основание чл. 83 от Закона за Министерството на вътрешните работи в присъствието на свидетеля
...........................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
извърших проверка в помещение, намиращо се на ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(адрес на жилището, работното място, помещението и др.)
..........................................................................................................................................................................................,
собственост на/или обитавано от: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
По повод: ........................................................................................................................................................................
(посочва се поводът за извършването на проверката: фактът дали проверката е извършена
без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
При проверката бяха намерени следните вещи: ............................................................................................
(описват се последователно намерените вещи по вид, количество, размери, белези, къде са намерени и др.;
в случаите, когато не са открити вещи, този факт задължително се отбелязва в протокола)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
За намерените вещи лицето (собственикът или обитателят) даде следните обяснения:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Лицето (собственикът или обитателят) направи следните искания, бележки и възражения:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол бе съставен в три еднообразни екземпляра, един от които за собственика
(обитателя) на помещението.
СОБСТВЕНИК: ...................................
(ОБИТАТЕЛ)
(подпис)

ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: ......................
(подпис)

СВИДЕТЕЛ: .........................................
(подпис)
РАЗПИСКА
Подписаният ..................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящия протокол.
ПОДПИС: ..........................................
Отказът на лицето да подпише настоящия протокол се удостоверява с подписа на свидетеля.
СВИДЕТЕЛ: ......................................
(подпис)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-122
от 20 август 2014 г.
С оглед осигуряване на по-добро и безопасно
движение по първокласен път I-8 в участъка
от Калотина до София, представляващ част от
Трансевропейски транспортен коридор № 10,
и допълнително изложени мотиви, описани в
обяснителните записки към парцеларния план,
на основание § 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3 и 4
ЗУТ (в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.),
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ,
заявления на Агенция „Пътна инфраструктура“
с изх. № 04-16-716 от 29.04.2014 г. и № 04-161147 от 22.07.2014 г., Заповед № РД-02-14-280 от
12.03.2013 г. на Министерството на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), съобщаване на ПУП – ПП
с обявление в „Държавен вестник“ (бр. 16 от
19.02.2013 г., бр. 21 от 1.03.2013 г. и бр. 34 от
9.04.2013 г.), констативен протокол от 25.03.2013 г.
от Община Божурище, писмо изх. № 12-00-223 от
12.09.2013 г. от Община Костинброд, констативен
протокол от 14.05.2013 г. от Община Сливница,
писмо изх. № 04-00-133 от 29.04.2013 г. от Община
Драгоман, протоколи от 21.05.2013 г. и 22.05.2013 г.
от проведени обществени обсъждания, решение
по оценка на въздействието върху околната среда
№ 5-3 от 2013 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), писма изх. № 12-00-873
от 20.06.2013 г. и № 12-00-1145 от 25.07.2013 г.
на МОСВ, Решение № КЗЗ-22 от 4.12.2013 г. на
Комисията за земеделските земи, писма изх.
№ 33-НН-235 от 18.02.2013 г. и № 33-НН-235 от
1.04.2013 г. от Министерството на културата,
становище рег. № ПО-2011 от 12.03.2013 г. на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, становище рег. № 11-00-137 от
18.03.2013 г. на Министерството на отбраната,
писмо рег. № ДС-51763, екз. № 2 от 19.11.2013 г.
от Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“, писмо изх. № 26-570-2 от 21.03.2013 г.
от „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
писмо изх. № 1201031907 от 20.03.2013 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, становище изх. № 1972 от 10.04.2013 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски
р а йон с ц ен т ъ р П л ев ен , п и с мо № 16 0 о т
13.03.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон София, писмо изх. № ТО-778 от 8.07.2013 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
София, писмо изх. № БТГ24-00-1207 от 21.03.2013 г.
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо изх. № ЖИ12271 от 4.06.2013 г. от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, съгласува-

телно писмо рег. № 0094-1365 от 23.04.2013 г. от
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, становище
рег. индекс 95-П-64 от 27.03.2013 г. от „Българска
телеком у никационна компани я“ – А Д, п ротоколи № УПНЕИПГ-01-02-19 от 10.06.2014 г.
и № У ПНЕИПГ- 01- 02-26 о т 18.08.2014 г. о т
Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и
Решение № 302 от 20.04.2012 г. на Министерския
съвет, с което обектът е определен за национален
и с национално значение, одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план, за обект:
Модернизация на съществуващото трасе на път
І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270,
участък от км 1+000 до км 32+447.20, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
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За министър:
А. Петров

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ЗАПОВЕД № 1348
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и Решение № 355, протокол № 43 от
26.08.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм,
нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Ян Бибиян“, с. Разград,
чрез вливането є в ЦДГ „Мечо Пух“, с. Златия,
считано от 15.09.2014 г.
2. Възпитателно-образователният процес на
децата до 6-годишна възраст на вливащата се
детска градина ЦДГ „Ян Бибиян“, с. Разград,
да се осъществява в с. Разград, като групата
функционира като филиал на ЦДГ „Мечо Пух“,
с. Златия.
3. ЦДГ „Мечо Пух“, с. Златия, да приеме активите и пасивите на ЦДГ „Ян Бибиян“, с. Разград,
по балансите є чрез предавателно-приемателен
протокол, екземпляр от който да бъде предоставен в общинската администрация – Вълчедръм,
в срок до 5 дни от датата на подписването му.
4. Задължителната документация да се съхранява в ЦДГ „Мечо Пух“, с. Златия.
5. Трудовоправните отношения с работниците
и служителите на преобразуваната целодневна
детска градина да се уредят в приемащата целодневна детска градина съгласно разпоредбите
на чл. 123 КТ.
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За кмет:
К. Миланова
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1036
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 449 от
2010 г. за откриване на процедура за приватизация
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
(ГПУРИОС), на Община Казанлък за 2014 г.,
приета с Решение № 806 от 28.11.2013 г., изм. с
Решение № 887 от 12.03.2014 г. на ОбС, като под
№ 13 в приложение № 1 включва следния имот:
„Търговски обект със застроена площ 126 кв. м,
представляващ обособена част „А“ (по техническа документация) в северозападната част на
масивна сграда, построена в УПИ V-9107 в кв.
372, гр. Казанлък, с прогнозна цена 38 800 лв.“
II. Изменя годишния общински план за приватизация, приет с Решение № 884 от 7.02.2014 г.
на ОбС – гр. Казанлък (приложение № 18), като
в т. 2.1. включва имот: „Търговски обект със застроена площ 126 кв. м, представляващ обособена
част „А“ (по техническа документация) в северозападната част на масивна сграда, построена в
УПИ V-9107, кв. 372, гр. Казанлък – 38 800 лв.“
III. Утвърж дава акт уализираната пазарна
оценка от юни 2014 г. на общински нежилищен
имот: търговски обект, представляващ обособена
част „А“ (по техническа документация) в северозападната част на масивна сграда, построена
в УПИ V-9107 в кв. 372, гр. Казанлък.
IV. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: търговски обект, представляващ обособена
част „А“ (по техническа документация), състоящ се от: търговска зала, склад, преддверие и
санитарен възел, разположен в северозападната
част на едноетажна масивна сграда, построена в
урегулиран поземлен имот (УПИ) V-9107, кв. 372,
кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък,
одобрен с решения № 684 и № 777 oт 2013 г. на
ОбС – гр. Казанлък, и кадастрален план, одобрен
със Заповед № РД-02-14-710 от 2000 г., ведно с
прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, при граници на обекта:
север и запад – междублоково пространство,
изток – обособена част „Б“, юг – самостоятелен
вход и обособена част „Б“, при следните условия:
1. Начална тръж на цена – 38 800 лв. без
ДДС. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в левове до деня на подписване
на договора за продажба по сметка, посочена в
проектодоговора към тръжната документация.
ДДС не се дължи.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по набирателната сметка на Община
Казанлък до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
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4. Пол у ча ва не на т р ъ ж нат а док у мен т ация – стая 17 на Община Казанлък, срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане на срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 21 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1059
от 7 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореж дане с имоти – общинска
собственост, на Община Казанлък за 2014 г.,
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приета с Решение № 806 от 28.11.2013 г., изм. с
Решение № 887 от 12.03.2014 г. на ОбС – гр. Казанлък, като под № 14 в приложение № 1 включва
следния имот: „Търговски обект, представляващ
поземлен имот № 8399 с площ 162 кв. м, включен в УПИ I в кв. 213 по действащия подробен
устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и построената в имота полумасивна сграда на един етаж
с търговска площ 162 кв. м с прогнозна цена
160 000 лв.“
2. Изменя годишния общински план за приватизация, приет с Решение № 884 от 7.02.2014 г.
на ОбС – гр. Казанлък (приложение № 18), като в
т. 2.1 включва: „Търговски обект, представляващ
поземлен имот № 8399 с площ 162 кв. м, включен в УПИ I в кв. 213 по действащия подробен
устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и построената в имота полумасивна сграда на един етаж
с търговска площ 162 кв. м с прогнозна цена
160 000 лв.“
3. Открива процеду ра за приватизаци я и
определ я метод за извършване на приватизаци я – публичен т ърг с явно наддаване на
общински нежилищен имот – търговски обект,
представляващ поземлен имот № 8399 с площ 162
кв. м, включен в УПИ I в кв. 213 по действащия
подробен устройствен план на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.,
при граници на ПИ № 8399: север – обществена
тротоарна площ и триетажна масивна сграда,
построена в ПИ № 638; запад и юг – ПИ № 638, и
изток – обществена тротоарна площ под пергола,
и построената в имота полумасивна сграда на
един етаж с търговска площ 162 кв. м.

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА САМОКОВ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одо бря в а п р о ек т з а П У П – п арце л ар ен
план – свлачище по път SLV 1005/Нейково – граница на община Сливен на км 14+800. Обхватът
на пътя засяга имоти 1, 47, 79.19, 79.2 и 482.1 по
картата за възстановената собственост на с. Нейково, община Котел.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.

РЕШЕНИЕ № 1501
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: ПИ № 000506 с площ 3004 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: осма,
в м. Ковачевска ракита, землище с. Поповяне,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 12858 от 16.05.2014 г., вписан на 19.05.2014 г. под
№ 1052 под № 182, том 4, парт. книга том 7990 в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 6550 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

Председател:
Хр. Чолакова

Председател:
С. Стойчева

Председател:
Н. Златанов
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ№ 496
от 30 юни 2014 г.
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РЕШЕНИЕ № 1502
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на следните общински недвижими
имоти с обща площ 40,036 дка:
1.1. ПИ № 040148 с площ 2,000 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12932 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.2. ПИ № 041130 с площ 5,195 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – девета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12934 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.3. ПИ № 041146 с площ 9,137 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12935 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.4. ПИ № 041159 с площ 8,820 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12936 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.5. ПИ № 041164 с площ 0,649 дка, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12499 от 19.02.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.6. ПИ № 041179 с площ 1,000 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12937 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.7. ПИ № 041182 с площ 1,001 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12938 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.8. ПИ № 041189 с площ 3,745 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12939 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.9. ПИ № 041151 с площ 5,138 дка, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12941 от 29.05.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
1.10. ПИ № 041263 с площ 3,351 дка, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия – десета, в м. Зад градище,
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с. Белчин, актуван с акт за частна общинска
собственост № 12498 от 19.02.2014 г., вписан в
Службата по вписванията.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена за всички 10 имота,
описани в т. 1, с обща площ 40,036 дка, в размер
32 028,80 лв. без ДДС и при следните конкурсни
условия:
2.1. имотите се предоставят за изграждане на
културно-рекреационен комплекс;
2.2. участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за изграждане на културно-рекреационен комплекс с минимален размер
на вложени инвестиции 100 000 лв., със срок за
реализиране до 24 месеца от датата на издаване
на разрешение за строеж;
2.3. срок за въвеждане на обекта в експлоатация – до 24 месеца от датата на издаване на
разрешение за строеж;
2.4. минимален брой разкрити работни места
при въвеждане на обекта в експлоатация – 6 броя
средносписъчен състав;
2.5. участниците в конкурса да представят
банкова референция, доказваща финансовата
възможност на кандидата за реализация и финансиране на конкретния инвестиционен проект;
2.6. участниците в конкурса да представят техническо предложение за реализиране на проекта
и доказателства за техническите възможности на
кандидата за реализация на обекта;
2.7. купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот за
изграждане на културно-рекреационен комплекс;
2.8. участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната документация – получава се след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
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Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни,
съхраняват се от председателя на конкурсната
комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса – в размер
5000 лв., посочен в документацията, който следва
да бъде внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестения
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков – гише
№ 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 50 %;
9.2. инвестиции – 20 %;
9.3. работни места – 10 %;
9.4. техническо предложение за реализиране
на проекта – 20 %.
10. Общинск и ят съвет дава съгласие при
изготвянето на ПУП – изменение на плана за
застрояване за имотите, предмет на конкурса,
същите да бъдат отредени за културно-рекреационен комплекс.
11. Упълномощава кмета на община Самоков
да издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията, да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.
12. На основание чл. 60, ал. 1 АПК се допуска
предварително изпълнение на акта с цел да се
защити особено важен обществен интерес, както и от обстоятелството, че от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или
труднопоправима вреда както за общината, така
и за инвеститорите.
Председател:
С. Стойчева
5895
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506.9 и 506.10 в местност Баша по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан,
община Тутракан, област Силистра.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Силистра пред Административния
съд – Силистра, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.

5867

Областен управител:
Н. Насуф

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 742
от 7 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.6.158 в землището
на с. Стойките с изменение на УПИ ХІІІ – за спорт
и атракции, УПИ ХV-158, 20 – курортна дейност
и улична регулация, землището на с. Стойките,
кв. 1 в курортно-туристическо ядро „Малина“,
курортен комплекс Пампорово, община Смолян,
с образуване на нов УПИ ХV-158 – курортна
дейност, с устройствени параметри: устройствена
зона – Ок; височина на застрояване – до 10 м
(3 етажа); плътност на застрояване – до 30 %;
Кинт. – до 1,5; озеленяване – мин. 50 %.

5893

Председател:
Ф. Топов

РЕШЕНИЕ № 743
от 7 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на поземлен имот с идентификатор 67653.640.18 в
местност Караманджа, землището на гр. Смолян,
с изменение на УПИ І-110001 – хижа „Студенец“,
в кв. 1б в курортно-туристическо ядро „Студенец“,
курортен комплекс Пампорово, община Смолян,
с образуване на нов УПИ ІІ-640.18 – курортно
жилищно строителство, с устройствени параметри:
устройствена зона – Ок; височина на застрояване – до 12 м (4 етажа); плътност на застрояване – до
30 %; Кинт. – до 1,5; озеленяване – мин. 50 %.

5882

Председател:
Ф. Топов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № РД-20-54
от 22 август 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на
новообразуваните имоти за земите, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ЗСПЗЗ, за поземлени имоти 506.5, 506.6, 506.7,

РЕШЕНИЕ № 1415
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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І. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2014 г., приета с Решение № 1084 по протокол
№ 29 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, проведено на 30.01.2014 г., в част: „Имоти
за продажба“, със: „имот № 000117, местност Балталъка, с. Малко Кадиево, община Стара Загора“.
ІІ. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, както следва:
1. Имот с площ 3584 кв. м, с начин на трайно ползване – животновъдна ферма, ведно със
сграда на един етаж с полумасивна конструкция,
година на построяване 1967 г., застроена площ
248,50 кв. м, и сграда на един етаж с полумасивна конструкция, година на построяване 1967 г.,
застроена площ – 293,70 кв. м.
Имотът се намира в землището на с. Малко
Кадиево, ЕКАТТЕ 46591, местност Балталъка,
представляващ имот № 000117. При граници и
съседи: имот № 026007; имот № 026009; имот
№ 026006; имот № 0260078. За имота е съставен
АОС частна № 11037 от 3.12.2012 г., надлежно
вписан в Службата по вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
20 000 лв. без ДДС, от които 14 500 лв. за земята
и 5500 лв. за сградата.
4. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
2000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на 200 лв.
в касата на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът ще се проведе на 51-вия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
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12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
Е. Христов
5887
РЕШЕНИЕ № 1416
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
I. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2014 г., приета с Решение № 1084 по протокол
№ 29 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, проведено на 30.01.2014 г., в част: „Имоти
за продажба“, със: „самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.521.3.49, гр. Стара
Загора, община Стара Загора“.
II. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.521.3.49, намиращ се на първи
(партерен) етаж в осеметажен жилищен блок,
конструкция – масивна, година на построяване – 1968 г., със застроена площ 46,43 кв. м, с
предназначение на самостоятелния обект – за
културна и обществена дейност, на едно ниво
ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
общински УПИ ХVI – групово жилищно строителство, по ПУП на гр. Стара Загора, одобрен
със Заповед № 2117 от 28.09.1988 г. на Община
Стара Загора. Съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 68850.513.521.3.50; под
обекта – няма; над обекта – 68850.513.521.3.19.
За имота е съставен АОС частна № 13536 от
19.05.2014 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
45 000 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 1000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
3000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на сумата
300 лв. по банкова сметка на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът ще се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

5888

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 1417
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
I. Допълва годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2014 г., приета с Решение № 1084 по протокол
№ 29 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, проведено на 30.01.2014 г., в част: „Имоти
за продажба“, със: имот № 084011, местност Юрта,
с. Остра могила, община Стара Загора.
II. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост, както следва:
1. Имот с площ 5349 кв. м, с начин на трайно ползване – изоставена нива, и категория на
земята при неполивни условия – девета, заедно
с построената сграда с друго предназначение на
един етаж с площ 309 кв. м, паянтова конструкция.
Имотът се намира в землището на с. Остра
могила, ЕКАТТЕ 54314, местност Юрта, представляващ имот № 084011. При граници и съседи:
имот № 000028; имот № 084015; имот № 084014;
имот № 084013; имот № 084012; имот № 084009;
имот № 084007.
За имота е съставен АОС частна № 08656 от
08.02.2011 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
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За сградата е съставен АОС частна № 13633
от 16.06.2014 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
10 000 лв. без ДДС, от които за земята – 6000 лв.,
и за сградата – 4000 лв.
4. Определя стъпка на наддаване 300 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
1000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния
център на общината след заплащане на сумата
200 лв. в касата на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат ще се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът ще се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

5889

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-0945
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП и
Решение № 654 на Общинския съвет „Тунджа“ по
протокол № 48 от 26.08.2014 г. нареждам:
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1. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ ,,Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, следните
целодневни детски градини:
– ЦДГ ,,Детелина“, с. Генерал Инзово, община
„Тунджа“;
– ЦДГ ,,Люляче“, с. Крумово, община „Тунджа“;
– ЦДГ ,,Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“.
2. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ ,,Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, следните
целодневни детски градини:
– ЦДГ ,,Мики Маус“, с. Козарево, община
„Тунджа“;
– ЦДГ ,,Усмивка“, с. Окоп, община „Тунджа“;
– ЦДГ,,Здравец“, с. Победа, община „Тунджа“;
– ЦДГ ,,Валентина Терешкова“, с. Ханово,
община „Тунджа“.
3. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ ,,Дечка
Сюлемезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“,
Целодневна детска градина „Иглика“, с. Чарган,
община „Тунджа“.
4. Преобразувам чрез вливане към ЦДГ ,,Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“, следните
целодневни детски градини:
– ЦДГ ,,Слънце“, с. Ботево, община „Тунджа“;
– ЦДГ ,,Радост“, с. Бояджик, община „Тунджа“;
– ЦДГ ,,Роза“, с. Роза, община „Тунджа“.
5. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ ,,Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, следните
целодневни детски градини:
– ЦДГ ,,Атанас Христов“, с. Безмер, община
„Тунджа“;
– ЦДГ „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“.
6. Обучението на децата до 6-годишна възраст
от преобразуваните чрез вливане целодневни детски градини да се осъществява в същите населени
места, като целодневните групи функционират
като филиали и ползват материалната база на
преобразуваната детска градина.
7. Задължителната документация на ЦДГ
,,Детелина“, с. Генерал Инзово, община „Тунджа“,
ЦДГ ,,Люляче“, с. Крумово, община „Тунджа“, и
ЦДГ ,,Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“, да
се предаде на съхранение, а наличният инвентар,
сградният фонд и поземлените имоти – публична
общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ОДЗ ,,Кольо Тенев“,
с. Тенево, община „Тунджа“.
8. Задължителната документация на ЦДГ
,,Мики Маус“, с. Козарево, община „Тунджа“,
ЦДГ ,,Усмивка“, с. Окоп, община „Тунджа“,
ЦДГ „Здравец“, с. Победа, община „Тунджа“, и
ЦДГ ,,Валентина Терешкова“, с. Ханово, община
„Тунджа“, да се предаде на съхранение, а наличният инвентар, сградният фонд и поземлените
имоти – публична общинска собственост, да се
приемат за управление и стопанисване от ОДЗ
,,Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“.
9. Задължителната документация на Целодневна детска градина „Иглика“, с. Чарган, община
„Тунджа“ да се предаде на съхранение, а наличният инвентар, сградният фонд и поземлените
имоти – публична общинска собственост, да се
приемат за управление и стопанисване от ОДЗ
,,Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, община
„Тунджа“.
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10. Задължителната документация на ЦДГ
,,Слънце“, с. Ботево, община „Тунджа“, ЦДГ
,,Радост“, с. Бояджик, община „Тунджа“, и ЦДГ
,,Роза“, с. Роза, община „Тунджа“, да се предаде
на съхранение, а наличният инвентар, сградният
фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление и
стопанисване от ЦДГ ,,Звездица“, с. Скалица,
община „Тунджа“.
11. Задължителната документация на ЦДГ
,,Атанас Христов“, с. Безмер, община „Тунджа“, и
ЦДГ „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“, да
се предаде на съхранение, а наличният инвентар,
сградният фонд и поземлените имоти – публична
общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ОДЗ ,,Изворче“, с. Кабиле,
община „Тунджа“.
12. Директорите на ОДЗ ,,Кольо Тенев“, с. Тенево, ОДЗ ,,Щурче“, с. Кукорево, ОДЗ ,,Дечка
Сюлемезова“, с. Веселиново, ЦДГ ,,Звездица“,
с. Скалица, и ОДЗ ,,Изворче“, с. Кабиле, да предприемат необходимите действия по прехвърляне на
персонала от преобразуваните детски заведения,
като трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал бъдат уредени при
условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
13. Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

5921

Кмет:
Г. Георгиев

9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 76 от 21.08.2014 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувач Rozgon Svitlana/Розгон
Свитлана с адрес за кореспонденция: гр. Св.
Влас, община Несебър, област Бургас, „Кроун
Форт клуб“ 1, ет. 1, ап. 158, следния недвижим
имот, конфискуван в полза на държавата, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 11538.3.147.1.111 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема
на самостоятелен обект в сграда № 40549 от
9.10.2012 г., издадена от СГКК – Бургас, с адрес на
имота: гр. Свети Влас, п.к. 8229, ул. Юрта – под
пътя, бл. 1, вх. Б, ет. 5, ап. Б20, предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ 131 кв. м, прилежащи части: 18,53 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 11538.3.147.1.110, под обекта: 11538.3.147.1.91,
11538.3.147.1.90, 11538.3.147.1.92, над обекта: няма,
стар идентификатор: няма, самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор № 11538.3.147, а съгласно
влязло в сила на 29.06.2012 г. решение № 19 от
20.06.2012 г. по ч.н.д. № 493/2012 г. по описа на
Окръжния съд – Бургас, наказателна колегия, с
което се признава решение № SS 1-23562 от 2010 г.
от 20.09.2011 г. на Градския съд в Копенхаген,
Кралство Дания, за изпълнение в Република България, с което се конфискува имотът, представляващ апартамент B 20 (а по българска номерация
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Б20), бл. 1, вх. В (а по българска номерация Б), с
кадастрален идентификатор 11538.3.147.1.111, със
застроена площ 130,81 кв. м, а по кадастрална
схема 131 кв. м, състоящ се от: коридор, всекидневна с кухненски бокс, три спални, две бани
с тоалетни и две тераси, намиращ се на петия
етаж, кота +11,80 м, при съседи: на същия етаж:
11538.3.147.1.110, под обекта: 11538.3.147.1.91, както
и 0,91 % ид.ч. от общите части на сградата, които
ид. части се равняват на 18,53 кв. м, намиращ се
в построена и въведена в експлоатация жилищна
сграда „Панорама Дриймс“ в УПИ І-3038, 3039,
3112, 3113, 3114, кв. 12 по плана на гр. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, с кадастрален
идентификатор на поземления имот 11538.3.147,
целият с площ 12 602 кв. м, при граници: по кадастрална схема: 11538.3.129, 11538.3.127, 11538.3.148.
Имотът се продава такъв, какъвто е към момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
5877
3. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, на основание чл. 68, ал. 1 и
7 от Закона за висшето образование, чл. 3 и чл. 7,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ), чл. 5
и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ, Решение № 1 на Академичния съвет
на УНСС от 19.02.2014 г. и Решение № 293 на
Министерския съвет от 13.05.2014 г. обявява конкурси за докторанти редовна и задочна форма на
обучение, финансирано от държавата, за учебната
2014/2015 г., съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които: 1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

пространство; 3. са чужди граждани със статут
на постоянно пребиваващи на територията на
Република България; 4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба
до ректора по образец в срок до 2 месеца от обнародването на конкурсите в „Държавен вестник“.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен
(с приложението), или нотариално зеверено копие
от нея; 3. списък на публикации, на патенти и
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област
(ако има такива); 4. документ за платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурс в
съответствие с ПМС № 109 от 10.05.2014 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурса в 20-дневен срок след изтичането на
срока за подаване на документите по т. III.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провждат не по-рано от един
месец след изтичането на срока за подаване на
документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.

Приложение № 1
Брой докторантури по
форми на обу чение
редовно
задочно
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа икономия История на България (Стопанска история)
1
1
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Иконом и ческа соц и- Социология (Социален капитал и виртуални бизнес
1
ология
мрежи)
Иконом и ческа соц и- Социология (Бизнес елитът в началото на прехода у
1
ология
нас (мрежови анализ)
Иконом и ческа соц иСоциология (Социология на българския преход)
1
ология
Иконом и ческа соц и- Социология (Трафик на деца: социални механизми и
1
ология
политики за противодействие)
Иконом и ческа соц и- Социология (Социални ефекти на дълговата криза в
1
ология
страни от Европейския съюз)
Иконом и ческа соц и- Социология (Трансформации на институцията на се1
ология
мейството в България)
Иконом и ческа соц иСоциология (Новите имигрантски общности в България)
1
ология
Иконом и ческа соц и- Социология (Трудовата активност на персонала/лично1
ология
стни измерения и мотивация)
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Иконом и ческа соц и- Социология (Социални и икономически ефекти от рес1
ология
титуцията в България)
Иконом и ческа соц и- Социология (Социални оценки в индустриалната по1
ология
литика)
Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология
Политология
3
Меж ду народни отно- Политология (Международни отношения и външна
2
шения
политика)
Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени Организация и управление извън сферата на материал2
1
комуникации
ното производство (Медии и комуникации)
Професионално направление 3.6. Право
Частноправни науки
Гражданско и семейно право
6
2
Публичноправни науки Административно право и административен процес
1
Публичноправни науки Теория на държавата и правото. Политически и правни
1
учения
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление
Социално управление (Управление на промените)
1
Управление
Социално управление (Антикризисно управление)
1
Управление
Социално управление (Управление на проекти)
1
Социално управление (Моделиране и прогнозиране в
Управление
1
управлението)
Управление
Социално управление (Управление на комуникациите)
1
Професионално направление 3.8. Икономика
Политическа икономия (Микроикономика и макроИкономикс
2
2
икономика)
Народно стопанство (Регионална икономика и адмиРегионално развитие
4
2
нистрация)
Публична администра- Организация и управление извън сферата на матери3
ция
алното производство
Творчески индустрии Организация и управление извън сферата на матеи интелектуална соб- риалното производство (Бизнес в печатните медии и
1
ственост
произведения)
Творчески индустрии
Организация и управление извън сферата на материали интелектуална соб1
ното производство (Бизнес в изкуствата)
ственост
Творчески индустрии
Икономика и управление (Бизнес идентификатори на
1
и интелектуална собфирмата)
ственост
Творчески индустрии
Икономика и управление (Търговски марки и географи интелектуална соб1
ски означения)
ственост
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
2
(Банково дело)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
1
1
(Публични финанси)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
1
(Парична теория и парична политика)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
1
(Международни финанси)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
1
(Теория на застраховането)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Финанси
1
1
(Фондови пазари)
Статистика и иконоСтатистика и демография
2
2
метрия
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Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
Счетоводство и анализ
дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
Счетоводство и анализ
дейност (Анализ на стопанската дейност)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
Финансов контрол
дейност (Финансов контрол)
Информационни техно- Приложение на изчислителната техника в икономиката
логии и комуникации
МИО и бизнес
Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)
МИО и бизнес
Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)
Световно стопанство и МИО (Международен мениджМИО и бизнес
мънт)
Световно стопанство и МИО (Управление на междуМИО и бизнес
народни проекти)
МИО и бизнес
Световно стопанство и МИО (Международни финанси)
МИО и бизнес
Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)
Световно стопанство и МИО (Международни пазари
МИО и бизнес
и цени)
Меж ду народни отно- Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция
шения
и международни отношения)
Човешки ресурси и соИкономика и организация на труда
циална защита
Маркетинг и стратегиМаркетинг
ческо планиране
Маркетинг и стратегиПланиране
ческо планиране
Икономика на природИкономика и управление (Аграрна икономика)
ните ресурси
Икономика на природИкономика и управление (Екоикономика)
ните ресурси
Индустриален бизнес Икономика и управление (Икономика на предприятието)
Организация и управление на производството (УпраИндустриален бизнес
вление на операциите)
Икономика и управление (Формиране на конкурентно
Предприемачество
предприемаческо поведение в глобална мултикултурна
бизнес среда)
Икономика и управление (Иновативни подходи чрез
Предприемачество
откриване, създаване и използване на предприемачески
възможности)
Икономика и у правление (Управление процеса на
Предприемачество
трансфер и унаследяване във фамилния бизнес)
Стопанска логистика Икономика и управление (Стопанска логистика)
Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм)
Икономика на трансИкономика и управление (Икономика на транспорта)
порта
Нед ви ж и ма собс т веИкономика и управление (Недвижима собственост)
ност
Национална и регио- Икономика и управление (Икономика на отбраната и
нална сигурност
сигурността)
Икономика на търго- Икономика и управление (Маркетинг на взаимоотновията
шенията в търговията)
Икономика на търго- Икономика и управление (Съвременни подходи в мевията
ниджмънта на търговската фирма)
Икономика на търго- Икономика и управление (Управление на запасите във
вията
веригата за доставки)
ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС
5902
Счетоводство и анализ
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Светослав
Тодоров Йорданов на Решение № 1357- 4 от
12.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР за улици и поземлени имоти, публична собственост, на с. о.
Ментеше, в т.ч. и схеми: схема за водоснабдяване
и канализация, за газоснабдяване, вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема в частта за ПИ 1392. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 2015/2014 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Светослав
Тодоров Йорданов жалба.
5885
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, III състав, призовава Несибе Алиева
Ахмедова, родена на 5.08.1898 г. в Република
България, Сеяре Ибрахимова Абтулова, родена
на 11.08.1939 г. в Република България, Хака
Ибрахимов Абтулов, роден в Република България,
Шукри Ибрахимов Абтулов, роден на 28.09.1916 г.
в Република България, Асение Ибрахимова, родена през 1920 г. в Република България, и Хайрие
Ибрахимова Мехмедова, родена през 1929 г. в
Република България, без регистрирани постоянен
и настоящ адрес в Република България, живущи в
Република Турция, с неизвестен адрес, ответници
по гр.д. № 573/2013 г. по описа на РС – гр. Кубрат, заведено от Нуртен Юсеинова Исмаилова,
Четин Рейханов Резмиев, Ремзи Рейханов Ремзиев
и Фиген Рейханова Салим, с правно основание
чл. 341 и сл. ГПК – за делба на останал в наследство от общия им наследодател Ибрахим Абтулов
Мехмедов, б.ж. на с. Медовене, община Кубрат,
починал на 8.08.1940 г., недвижим имот, да се
явят в съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
на преписи от исковата молба с приложенията
към нея. В противен случай ще им бъде назначен
служебен защитник. Ответниците да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5886
Районният съд – Стара Загора, гражданско
отделение, ІІ граждански състав, уведомява Михаил Даскалакис, роден на 27.04.1972 г., гражданин
на Република Гърция, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. дело № 2738/2014 г. по описа на Районния
съд – Стара Загора, образувано по предявен от
Елисавета Стефанова Пондева иск по чл. 49 СК,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на Районния съд – Стара Загора,
гражданско отделение, за връчване на съобще-
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нието по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител.
5907
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 1491/2014 г. на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ обявява: призовава кредиторите на
длъжника „Марина Блек Сий Ривиера“ – ООД
(в несъстоятелност), Варна, за явяване в съдебно
заседание, насрочено за 24.09.2014 г. от 11 ч. в
Търговската зала на Варненския окръжен съд, по
жалба, инициирана от адвокат Албена Драганова и адвокат Веселин Георгиев, довереници на
кредиторите Аквино Енгелбертус Мария Ноллен,
Херард Симон Стюрман, Марникс Кайперс, Артур
Фелипе Алм, Корнелиус Лимборг и Герд Лиърс,
за отмяна на решение от 6.08.2014 г. на събрание
на кредиторите.
5928

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българо-френска асоциация по
логистика и управление на предприятия (включително малки и средни)“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква общо
събрание на членовете си на 17.10.2014 г. в 17 ч.
в офиса на асоциацията на адрес – София, ул.
Хемус 16, вх. Б, ет. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. промяна в състава
на УС и КС; 3. приемане на отчет за дейността за
периода 2012 – 2013 г.; 4. други. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на асоциацията в София. 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
явилите се членове.
5891
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за одит и контрол на информационни системи – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 23.10.2014 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша 106,
хотел „Централ парк“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет и на сдружението; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. промени в устава
на сдружението; 5. 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.
5892
100. – Управителният съвет на сдружение
„Професионална организация на болничните
фармацевти в България“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 11, ал. 4 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 25.10.2014 г. в
15 ч. в Несебър, хотел „Сол Несебър Бей“, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
до 30.09.2014 г.; 2. финансов отчет на сдружението
до 30.09.2014 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността
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им като такива; 4. промяна в адреса на управление
на „Професионална организация на болничните
фармацевти в България“; 5. промяна в персоналния състав на управителния съвет на „Професионална организация на болничните фармацевти
в България“; 6. приемане на актуализиран устав
на „Професионална организация на болничните
фармацевти в България“; 7. разни. Поканват се
всички редовни членове на сдружението да вземат
участие в редовното годишно общо събрание на
сдружението – лично или чрез изрично нотариално упълномощени представители, които могат да
бъдат само други членове на сдружението. Един
член на сдружението може да представлява на
общото събрание най-много един отсъстващ член.
Регистрацията на участниците ще се извърши
от 14 ч. в деня на общото събрание. При липса
на кворум на основанеи чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде отложено с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от присъстващите членове.
5833
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация на регионалните медии“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението по инициатива
на УС на 27.10.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Момин кладенец 1, офис, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението за
периода 2011 – 2013 г.; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. промени в устава
за регистриране клонове на сдружението. 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. Поканват се всички редовни членове на сдружението
да вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено от тях лице.
5752
12. – Управителният съвет на сдружение
„Айки Будо“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.10.2014 г. в 17 ч. в София, ул.
Васил Петлешков, бл. 88, вх. В, ап. 66, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов
отчет на сдружението за периода 2012 – 2013 г.;
2. освобождаване и избиране на нов управителен
съвет; 3. промени в устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
5865
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Асоциация „Голям брат, голяма
сестра – България“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
асоциацията в офиса на асоциацията в Пловдив,
ул. Драган Цанков 34, ет. 1, на 12.10.2014 г. в 11 ч.
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. освобождаване на стари и прием
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на нови членове; 3. промени в членовете на УС
и начина на управление и представителството;
4. приемане отчет за дейността на сдружението
през 2013 г.; 5. други.
5908
29. – Управителният съвет на сдружение „Институт за регионални изследвания и анализи“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.10.2014 г. в 10 ч. на
адрес: Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 23, вх. Д,
офис 7, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на сдружението; 2. избор на
двама нови председатели на сдружението, които
да представляват сдружението заедно и поотделно с досегашния председател на сдружението
Славчо Атанасов Дончев, а именно: Юрий Иванов
Иванов, Иван Тодоров Груйкин. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и след изтичането му се
счита за редовно, колкото и членове и делегати
да се явят. Писмените материали за събранието
са на разположение на адреса на управление на
сдружението в Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 23,
вх. Д, офис 7, в т.ч. и конкретните предложения
на управителния съвет за приемане на решения
от общото събрание по горепосочения дневен ред,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. При поискване
материалите могат да бъдат изпратени по пощата
или по друг подходящ начин.
5904
11. – Управителният съвет на Хандбален клуб
„Левски – 1920“ – гр. Стражица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 31.10.2014 г. в 19 ч. в гр. Стражица,
Спортна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на сдружението за 2013 г.; 2. избор на ръководство на сдружението – УС, председател на
УС; 3. промени в устава; 4. разни.
5863
57. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Бизнес инкубатор – Търговище“ на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 14.11.2014 г. в 14 ч. в сградата
на „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“, гр. Търговище, ул. Панагюрище 10, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС
за дейността на сдружението за 2011 – 2013 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на сдружението
за периода 2011 – 2013 г.; 3. освобождаване на
членовете на УС от отговорност за дейността на
сдружението; 4. избор на нов УС; 5. изменения
и допълнения в устава на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред.
5878
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