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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96
от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г.,
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100
от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от
2014 г. и бр. 12, 61 и 95 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 2в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието и храните
контролира дейността на Разплащателната
агенция чрез специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.“
2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заличават.
§ 3. В чл. 28а, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „т. 2“ се заличават.
2. В т. 3 накрая се добавя „по чл. 28б, ал. 1“.
§ 4. Член 28б се изменя така:
„Чл. 28б. (1) Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ е сертифициращ
орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите
отчети и изградената система за контрол в
Разплащателната агенция.

(2) При осъществяване на своята дейност
агенцията по ал. 1 е оперативно независима от
Разплащателната агенция и от органа, който
е акредитирал Разплащателната агенция, и
дейността є се осъществява въз основа на
независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
по ал. 1 се избира и освобождава с решение на
Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
(4) Бюджетът на агенцията се определя
ежегодно със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.“
§ 5. В чл. 38б, ал. 3, т. 1 накрая се добавя
„които е полу чило от неселскостопански
дейности през най-близката данъчна година,
за която са налични такива доказателства“.
§ 6. В чл. 43а, ал. 4 думите „параграф 5“
се заменят с „параграф 4“.
§ 7. Наименованието на глава четвърта „а“
се изменя така: „Схема за държавна помощ
под формата на отстъпка от стойността на
акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“.
§ 8. Член 47а се изменя така:
„Чл. 47а. (1) Администратор на схемата за
държавна помощ под формата на отстъпка от
стойността на акциза върху газьола, използван
в първичното селскостопанско производство,
е министърът на земеделието и храните.
(2) Схемата за държавна помощ се прилага
до 31 декември 2020 г. при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L
187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
(3) Механизмът по схемата за държавна
помощ се прилага за календарните години от
2015 до 2020 г. включително и при спазване
на чл. 58, параграф 4, изречение първо от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) Министърът на земеделието и храните
утвърждава със заповед указания за прилагане
на схемата за държавна помощ, включително
на механизма по схемата.“
§ 9. Член 47б се изменя така:
„Чл. 47б. (1) Общият размер на държавната
помощ се определя със закона за държавния
бюджет на Република България за съответната
година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г,
ал. 3 индивидуална годишна квота.
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(2) Държавната помощ се предоставя за
закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона
за акцизите и данъчните складове, използван
за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
(3) Брутният еквивалент на държавната
помощ е паричният еквивалент на отстъпката,
определена по реда на чл. 47е, ал. 1.
(4) Индивидуалният размер на държавната
помощ е произведението между отстъпката,
определена по реда на чл. 47е, ал. 1, и индивидуалната годишна квота, определена по
чл. 47г, ал. 3.
(5) Министърът на земеделието и храните
издава заповед за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните
размери на държавната помощ. Уведомлението
съдържа:
1. идентификационни данни за земеделските
стопани (пълно наименование/трите имена,
ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
2. индивидуалния размер на държавната
помощ за всеки земеделски стопанин;
3. данни за банковите сметки, по които ще
бъдат възстановени сумите по т. 2, и техния
титуляр;
4. постоянен адрес на физическите лица
или едноличните търговци или адрес на управление на юридическите лица.
(6) Дата на предоставяне на държавната
помощ е датата на издаване на заповедта на
министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомлението по ал. 5, която
подлежи на предварително изпълнение.“
§ 10. Член 47в се изменя така:
„Чл. 47в. (1) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в
първичното селскостопанско производство,
имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднено положение;
5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
6. имат валидно заявление за подпомагане
по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни
за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ;
земеделските стопани, отглеждащи видове
и категории животни, които не попадат в
обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран
животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат
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и ред, утвърдени със заповед на министъра
на земеделието и храните.
(3) Заявлението се подава в общинската
служба по земеделие към областната дирекция
„Земеделие“ по постоянен адрес на физичес
ките лица или едноличните търговци или по
адрес на управление на юридическите лица
в срок, определен със заповед на министъра
на земеделието и храните. Към заявлението
се прилагат копия от и опис на фактурите
за закупен газьол, както и други документи,
посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.
(4) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна
помощ, нямат право да подават заявление
за получаване на същата помощ за срок две
години от установяването на нарушението.“
§ 11. Член 47г се изменя така:
„Чл. 47г. (1) Максима лно доп устимото
количество газьол в литри, за което може да
се възстанови част от стойността на акциза,
се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във
връзка с прилагане на схема за държавна
помощ „Помощ под формата на отстъпка от
стойността на акциза върху газьола, използван
в първичното селскостопанско производство“
въз основа на допустимите за подпомагане
площи и/или установените животни.
(2) Методиката по ал. 1 се утвърждава
със заповед на министъра на земеделието и
храните.
(3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри,
която е по-ниската от:
1. максимално допустимото количество
газьол по ал. 1, и
2. количеството закупен газьол по фактури.
(4) На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4.
На възстановяване не подлежи заплатената
от земеделския стопанин минимална данъчна
ставка за газьол за моторно гориво, определена
в таблица Б на Приложение І на Директива
2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г.
относно преструкт у рирането на правната
рамка на Общността за данъчно облагане на
енергийните продукти и електроенергията,
наричана по-нататък „Директива 2003/96/ЕО“.
(5) Факт у рите за зак у пени я газьол се
съхраняват от земеделските стопани в срок
10 години считано от 1 януари на годината,
следваща годината на издаване на фактурите.“
§ 12. Член 47д се изменя така:
„Чл. 47д. Редът за извършване на проверки
на фактурите за закупения газьол се определя
със съвместна инструкция на министъра на
финансите и на министъра на земеделието
и храните.“
§ 13. Член 47е се изменя така:
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„Чл. 47е. (1) Отстъпката от стойността на
акциза за литър закупен газьол се определя
в левове по следната формула:
ОСА = ОРП/∑ ИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза
за литър закупен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти
на земеделските стопани за съответната година в литри.
(2) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед отстъпката по ал. 1 за
съответната година. При необходимост министърът на земеделието и храните намалява
отстъпката до разликата по ал. 3.
(3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акцизната
ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1,
т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол
за моторно гориво, определена в таблица Б
на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.“
§ 14. Член 47ж се изменя така:
„Чл. 47ж. (1) А генци я „Митници“ възстановява частта от стойността на акциза,
представляваща индивидуалните размери на
държавната помощ, въз основа на заповедта и
уведомлението на министъра на земеделието
и храните по чл. 47б, ал. 5.
(2) Общият размер на сумите по ал. 1 не
може да надвишава общия размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1.
(3) Възстановяването се извършва по реда
на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните
складове в годината, следваща годината, през
която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско
производство.“
§ 15. Член 47з се изменя така:
„Чл. 47з. Държавна помощ по реда на тази
глава не се предоставя на земеделски стопанин,
който не е изпълнил решение на Европейската
комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ
и не е възстановил изцяло помощта.“
§ 16. Член 47и се изменя така:
„Чл. 47и. За целите на контрола по тази
глава се използват проверките, извършени от
Разплащателната агенция по реда на чл. 37.“
§ 17. Членове 47к, 47л, 47м, 47н и 47о се
отменят.
§ 18. Член 52 се отменя.
§ 19. Създава се чл. 53:
„Чл. 53. (1) На земеделски стопанин, който
наруши разпоредбите на глава четвърта „а“,
се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно
имуществена санкция в размер от 5000 до
10 000 лв.
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(2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната
областна дирекция „Земеделие“, на които е
възложено да извършват проверките.
(3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна
дирекция „Земеделие“ или от оправомощени
от него длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 14 думите „да отнеме акредитацията
на Разплащателната агенция и да определи
сертифициращ орган“ се заменят с „и да отнеме
акредитацията на Разплащателната агенция“.
2. Точка 46 се отменя.
3. Точка 47 се изменя така:
„47. „Предприятие в затруднено положение“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 18
от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
4. Точка 51 се отменя.
5. Създава се т. 56:
„56. „Валидно заявление за подпомагане“
е заявление, което съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата
за единно плащане на площ и схемите за
обвързано подпомагане за животни и след
обработка и контрол от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, е получило
уникален идентификационен номер.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В глава трета раздел VI с чл. 45а – 45г
се отменя.
2. В глава трета се създава раздел VII с
чл. 45д и 45е:
„Раздел VII
Специален ред за възстановяване на акциз
върху закупен газьол, използван в първично
селскостопанско производство
Чл. 45д. (1) Агенция „Митници“ възстановява час т та о т с т ойнос т та на а к ц иза,
представляваща индивидуалните размери на
държавната помощ, определени по реда на
глава четвърта „а“ от Закона за подпомагане
на земеделските производители. Възстановяването се извършва въз основа на заповедта
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и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
(2) Възстановяването се извършва в 45-дневен срок от получаване на документите по ал. 1.
(3) Директорът на Агенция „Митници“
издава вътрешни правила за определяне на
реда за възстановяване на сумите, определени
в уведомлението по чл. 47б, ал. 5 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
(4) Редът и начинът за обмен на информация между Министерството на земеделието и
храните и Агенция „Митници“ се определят
със съвместна инструкция на министъра на
земеделието и храните и на директора на
Агенция „Митници“.
Чл. 45е. Когато се установи, че неправомерно е възстановен акциз на земеделски
стопанин, същият се възстановява от земеделския стопанин заедно със законната лихва
от датата на получаването на държавната
помощ до датата на внасянето по сметка на
Агенция „Митници“.“
§ 22. Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до
31 декември 2014 г. схема на държавна помощ
„Намалена акцизна ставка за газьол, използван
в първичното селскостопанско производство,
чрез система от ваучери за гориво“, може да
ги използват за покупка на газьол по чл. 32,
ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните
складове до 30 септември 2016 г.
§ 23. (1) Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица, които са
приели ваучери за гориво по съществуващата
до 31 декември 2014 г. схема на държавна
помощ „Намалена акцизна ставка за газьол,
използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво“,
имат право да приспаднат от дължимия акциз
по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от
Закона за акцизите и данъчните складове
номиналната стойност на ваучерите. Не се
приемат ваучери за гориво с нарушена цялост
и с повредени защити.
(2) Събраните вау чери се предават на
компетентното митническо учреждение по
местонахождение на данъчно задълженото
лице не по-късно от 5 дни преди подаване на
акцизната декларация по ал. 1. При предаване
на ваучерите се съставя приемо-предавателен
протокол по образец, определен с Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм.,
бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г.,
бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24
и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от
2014 г., бр. 49 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.). С
протокола не се удостоверява автентичността
на предадените ваучери за гориво. В акцизната декларация по ал. 1 се вписва номерът
на протокола.
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(3) Агенция „Митници“ извършва проверка
за автентичност на получените ваучери и ги
съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите
и данъчните складове.
(4) При установяване на неистински или
подправени ваучери приспаднатият акциз по
акцизната декларация по ал. 1 от данъчно
задължените лица по тези ваучери подлежи
на внасяне заедно със законната лихва от
датата, на която акцизът е трябвало да бъде
платен в съответствие с чл. 44 от Закона за
акцизите и данъчните складове.
(5) На земеделски стопанин, който използва
не по предназначение:
1. ваучери за гориво;
2. газьол, който е закупен с ваучери за
гориво,
се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000
до 10 000 лв.
(6) В случаите по ал. 5 земеделският стопанин е длъжен да възстанови номиналната
стойност на получените ваучери заедно със
законната лихва от датата на получаването им.
(7) Актовете за нарушения по ал. 5 се съставят от длъжностните лица от съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, на които е възложено да извършват
проверките. Наказателните постановления се
издават от директора на съответната областна
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(8) За целите на този параграф „ваучер за
гориво“ е държавна ценна книга, която може да
се използва като непарично платежно средство
за размера на акциза, посочен в него, само
от земеделски стопанин, регистриран по този
закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти,
включително лицата, извършващи доставки/
продажби на течни горива по смисъла на
Закона за акцизите и данъчните складове.
§ 24. В двумесечен срок от обнародването
на този закон Министерският съвет привежда
в съответствие с него устройствения правилник
на Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
§ 25. Законът влиза в сила от датата на
получаване на окончателен номер на схемата
за държавна помощ в регистъра на държавните
помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 1 и 2, § 21,
т. 1, § 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 1 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4349
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РЕШЕНИЕ

за предложение до Президента на Република
България за награждаване с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1 и
ал. 3, т. 2 от Закона за ордените и медалите
на Република България
РЕШИ:
Предлага на Президента на Република
България да награди академик чл.-кор. проф.
д-р Николай Иванов Попов, д.м.н., с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големите му заслуги към Република България
в областта на денталната медицина.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4538

РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4700

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– м о г и л а Е р м а – в р ъ х с ко о рд и н а т и
62°38'31.4" ю.ш., 60°08'01.2" з.д.;
– връх Николай Гяуров – връх с координати
62°37'40" ю.ш., 59°57'49" з.д.;
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– връх Св. Патриарх Евтимий – връх с
координати 62°39'16" ю.ш., 59°55'59" з.д.;
– връх Хан Аспарух – връх с координати
62°36'47" ю.ш., 60°09'14" з.д.;
– проход Хан Омуртаг – проход с координати 62°37'03.2" ю.ш., 60°11'27.1" з.д.;
– нунатак Георги Раковски – връх с координати 62°31'24" ю.ш., 60°06'00" з.д.;
– нос Екатерина Каравелова – морски нос
с координати 62°30'11.5" ю.ш., 60°03'22" з.д.;
– нунатак Черноризец Храбър – връх с
коорд инати 62°27'10.5" ю.ш., 59°57'38" з.д.;
– връх Момчил – връх с координати 62°32'06"
ю.ш., 59°41'02" з.д.;
– рид Хан Кардам – рид с координати
62°39'28" ю.ш., 60°05'27" з.д.;
– нунатак Георги Бенковски – връх с координати 62°30'13" ю.ш., 59°34'56" з.д.;
– рид Петър Парчевич – рид с координати
62°30'35" ю.ш., 59°34'47" з.д.;
– залив Даме Груев – морски залив с коор
динати 62°30'22" ю.ш., 59°33'46" з.д.;
– рид Иларион Макариополски – рид с
координати 62°31'27" ю.ш., 59°36'11" з.д.;
– връх Борис Дрангов – връх с координати
62°32'32" ю.ш., 59°37'48" з.д.;
– връх Владимир Димитров – Майстора –
връх с координати 62°32'38.2" ю.ш., 59°41'57" з.д.;
– нос Йордан Йовков – морски нос с координати 62°30'30.3" ю.ш., 59°54'11" з.д.;
– нос Васил Априлов – морски нос с координати 62°26'52" ю.ш., 59°53'45" з.д.;
– нос Петър Берон – морски нос с координати 62°26'33" ю.ш., 59°34'35" з.д.;
– нос Захари Стоянов – морски нос с коор
динати 62°26'59.3" ю.ш., 59°32'08" з.д.;
– нос Колю Фичето – морски нос с координати 62°28'04" ю.ш., 60°06'28" з.д.;
– залив Презвитер Козма – морски залив с
координати 62°27'10" ю.ш., 60°20'15" з.д.;
– острови Братя Миладинови – острови с
координати 62°28'26" ю.ш., 60°20'28" з.д.;
– проход Найден Геров – проход с координати 62°44'05" ю.ш., 60°16'54" з.д.;
– нос Баба Неделя – морски нос с координати 62°36'55.6" ю.ш., 60°58'48.5" з.д.;
– хълм Григорий Цамблак – хълм с координати 62°38'20.6" ю.ш., 61°00'12" з.д.;
– залив Йоан Кукузел – морски залив с
координати 62°36'57" ю.ш., 61°02'50" з.д.;
– нос Георги Войтех – морски нос с координати 62°34'45.7" ю.ш., 61°08'43" з.д.;
– нос Симеон Радев – морски нос с координати 62°38'24.9" ю.ш., 61°12'06" з.д.;
– нос Цар Иван Владислав – морски нос
с координати 62°37'07.2" ю.ш., 61°14'05.8" з.д.;
– залив Поп Богомил – морски залив с
координати 62°37'56" ю.ш., 61°17'30" з.д.;
– рид Петър Богдан Бакшев – рид с координати 62°37'55" ю.ш., 61°12'48" з.д.;
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– залив Цар Ивайло – морски залив с коор
динати 62°46'19" ю.ш., 61°14'40" з.д.;
– могила Св. Софроний Врачански – връх
с координати 62°43'59.2" ю.ш., 61°13'05.2" з.д.;
– нос Петър Делян – морски нос с координати 62°52'49.8" ю.ш., 62°22'49.5" з.д.;
– нос Цар Иван Асен II – морски нос с
координати 63°01'43" ю.ш., 62°31'09" з.д.;
– връх Екзарх Антим I – връх с координати
62°58'53" ю.ш., 62°31'10" з.д.;
– връх Петко Славейков – връх с координати 63°00'36" ю.ш., 62°34'28" з.д.;
– нос Христо Смирненски – морски нос с
координати 62°22'07" ю.ш., 59°22'45" з.д.;
– нос Цанко Лавренов – морски нос с коор
динати 62°20'14" ю.ш., 59°34'26" з.д.;
– нос Димчо Дебелянов – морски нос с
координати 62°23'36.3" ю.ш., 59°40'08" з.д.;
– връх Неофит Рилски – връх с координати
63°01'08.5" ю.ш., 62°35'03" з.д.;
– връх Братя Евлоги и Христо Георгиеви –
връх с координати 62°59'18" ю.ш., 62°32'24" з.д.;
– връх Марин Дринов – връх с координати
62°57'08" ю.ш., 62°29'20" з.д.;
– Костенска седловина – седловина с координати 62°56'49" ю.ш., 62°28'07" з.д.;
– хълм Княз Александър Батенберг – хълм
с координати 62°35'43.5" ю.ш., 61°08'31" з.д.;
– нос Любомир Милетич – морски нос с
координати 62°26'45.7" ю.ш., 59°56'12" з.д.;
– нос Цар Иван Александър – морски нос
с координати 62°20'38.6" ю.ш., 58°58'51" з.д.;
– хребет А лександър Теодоров-Ба лан –
планински хребет с координати 69°26'09" ю.ш.,
71°22'25" з.д.;
– ледник Дико Илиев – ледник с координати 69°28'25" ю.ш., 71°35'30" з.д.;
– ледник Петър Димков – ледник с координати 64°25'10" ю.ш., 62°37'40" з.д.;
– ледник Карл Джераси – ледник с координати 64°13'10" ю.ш., 62°27'00" з.д.;
– нос Петър Петров – морски нос с координати 64°11'13" ю.ш., 62°05'27" з.д.;
– ледник Георги Божинов – ледник с координати 64°36'30" ю.ш., 61°27'30" з.д.;
– полуостров Чавдар войвода – полуостров
с координати 64°05'25" ю.ш., 60°52'45" з.д.;
– ледник Райна Касабова – ледник с координати 63°56'20" ю.ш., 59°54'30" з.д.;
– нос Продан Таракчиев – морски нос с
координати 63°48'44" ю.ш., 59°52'13" з.д.;
– нос Радул Милков – морски нос с координати 63°55'12" ю.ш., 59°59'31" з.д.;
– залив Асен Йорданов – морски залив с
координати 63°50'20" ю.ш., 59°52'00" з.д.;
– залив Проф. Величко Стоянов – морски
залив с координати 62°31'28" ю.ш., 60°41'55" з.д.;
– нос Проф. Константин Иречек – морски
нос с координати 62°56'42.7" ю.ш., 62°32'39" з.д.;
– ледник Иван Митев – ледник с координати 64°12'30" ю.ш., 62°09'30" з.д.;
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– ледник Стамен Григоров – ледник с
координати 64°09'05" ю.ш., 62°07'30" з.д.;
– ледник Акад. Георги Наджаков – ледник
с координати 64°45'10" ю.ш., 62°23'20" з.д.;
– могила Стоян Величков – връх с координати 63°53'43" ю.ш., 59°45'25" з.д.;
– връх Неофит Бозвели – връх с координати
63°45'49" ю.ш., 58°32'09" з.д.;
– нунатак Райко Жинзифов – хълм с координати 64°02'15" ю.ш., 58°55'02" з.д.;
– връх Граф Николай Игнатиев – връх с
координати 63°36'37" ю.ш., 58°39'10" з.д.;
– нунатак Феликс Каниц – връх с координати 63°29'33" ю.ш., 57°46'41" з.д.;
– залив Акад. Матей Матеев – морски залив с координати 62°39'06" ю.ш., 60°35'32" з.д.;
– скали Гео Милев – морски скали с координати 62°18'46" ю.ш., 59°32'54" з.д.;
– ледник Димитър Талев – ледник с координати 65°37'20" ю.ш., 63°55'20" з.д.;
– ледник Карел Шкорпил – ледник с координати 66°37'50" ю.ш., 66°16'00" з.д.;
– ледник Румяна войвода – ледник с координати 78°16'00" ю.ш., 85°50'00" з.д.;
– връх Захарий Круша – връх с координати
78°42'23" ю.ш., 85°08'33" з.д.;
– ледник Сирма войвода – ледник с координати 78°47'00" ю.ш., 85°04'40" з.д.;
– нос Константин Драгаш – морски нос с
координати 62°26'01" ю.ш., 59°47'44" з.д.;
– връх Христо Чернопеев – връх с координати 63°39'29" ю.ш., 57°55'29" з.д.;
– хълм Цар Иван Срацимир – хълм с координати 63°51'51" ю.ш., 59°54'04" з.д.;
– връх Панайот Волов – връх с координати
63°59'14" ю.ш., 59°55'32" з.д.;
– ледник Велчова завера – ледник с координати 64°06'30" ю.ш., 58°52'00" з.д.;
– Алдомировски хребет – хребет с координати 64°09'35" ю.ш., 59°08'10" з.д.;
– рид Тодор Каблешков – рид с координати
64°31'53" ю.ш., 60°23'21" з.д.;
– връх Георги Мамарчев – връх с координати 78°18'49" ю.ш., 85°08'54" з.д.;
– връх Александър Русет – връх с координати 78°47'56" ю.ш., 84°01'10" з.д.;
– хълм Капитан Феликс Песяков – хълм с
координати 62°38'31" ю.ш., 60°21'56" з.д.;
– връх Цончо Чапанов – връх с координати
65°11'21.0" ю.ш., 62°00'24.0" з.д.;
– връх Васил Захариев – връх с координати
65°10'42.0" ю.ш., 62°03'19.0" з.д.;
– ледник Орчо войвода – ледник с координати 61°12'00.0" ю.ш., 54°04'40.0" з.д.;
– нос Ильо войвода – морски нос с координати 61°10'35.7" ю.ш., 54°01'38.0" з.д.;
– ледник Дельо войвода – ледник с координати 78°15'20.0" ю.ш., 86°00'10.0" з.д.;
– връх Капитан Дядо Никола – връх с
координати 77°56'40.0" ю.ш., 85°52'48.0" з.д.;
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– ледник Видул войвода – ледник с координати 77°48'10.0" ю.ш., 86°10'40.0" з.д.;
– връх Поп Харитон – връх с координати
77°26'37.0" ю.ш., 86°18'27.0" з.д.;
– връх Вълчан войвода – връх с координати
78°08'33.3" ю.ш., 86°25'14.0" з.д.;
– връх Страхил войвода – връх с координати
78°05'40.0" ю.ш., 86°20'01.5" з.д.;
– връх Христо Силянов – връх с координати
78°01'51.8" ю.ш., 86°32'52.0" з.д.;
– връх Тодор Александров – връх с координати 66°28'27.0" ю.ш., 65°14'17.0" з.д.;
– връх Донка Ушлинова – връх с координати 66°48'10.0" ю.ш., 65°37'44.0" з.д.;
– залив Цар Иван Асен II – залив с координати 63°01'20.0" ю.ш., 62°31'20.0" з.д.;
– рид Царевец – рид с координати 63°58'50.0"
ю.ш., 59°40'10.0" з.д.;
– з а л и в О г нен – з а л и в с ко о рд и н ат и
63°52'15.0" ю.ш., 59°40'45.0" з.д.;
– хребет Клокотница – хребет с координати
63°57'55.0" ю.ш., 59°27'25.0" з.д.;
– нос Мармаис – морски нос с координати
63°55'22.0" ю.ш., 58°31'25.0" з.д.;
– нос Гредаро – морски нос с координати
64°06'00.0" ю.ш., 58°42'03.0" з.д.;
– полуостров Свиленград – полуостров с
координати 63°52'15.0" ю.ш., 59°54'00.0" з.д.;
– нос Каменар – морски нос с координати
63°50'48.0" ю.ш., 59°54'14.0" з.д.;
– за л и в Х вой на – за л и в с коорд и нат и
63°51'00.0" ю.ш., 59°55'20.0" з.д.;
– ри д З аб е рно в о – р и д с ко о рд и н ат и
64°06'10.0" ю.ш., 60°03'00.0" з.д.;
– залив Виница – залив с координати
63°55'00.0" ю.ш., 60°15'30.0" з.д.;
– нос Сурсувул – морски нос с координати
64°00'25.0" ю.ш., 60°38'55.0" з.д.;
– връх Васил Кънчов – връх с координати
67°07'35.0" ю.ш., 66°26'14.0" з.д.;
– вр ъх Бързи я – вр ъх с коорд и нат и
67°10'00.0" ю.ш., 66°12'26.0" з.д.;
– връх Желю Желев – връх с координати
67°12'32.0" ю.ш., 66°21'40.0" з.д.;
– в р ъ х Е р о в е т е – в р ъ х с ко о рд и н ат и
67°14'56.0" ю.ш., 66°23'09.0" з.д.;
– плато Хемимонт – плато с координати
67°43'00.0" ю.ш., 66°06'00.0" з.д.;
– вр ъх Арм ула – вр ъх с коорд и нат и
67°21'21.0" ю.ш., 66°19'30.0" з.д.;
– рид Цар Смилец – рид с координати
67°27'19.0" ю.ш., 66°19'40.0" з.д.;
– нос Чертиград – морски нос с координати
67°32'29.0" ю.ш., 66°36'11.0" з.д.;
– рид Хайдута – рид с координати 67°33'50.0"
ю.ш., 66°26'45.0" з.д.;
– ледник Къшин – ледник с координати
67°38'20.0" ю.ш., 66°35'10.00" з.д.;
– ледник Мърводол – ледник с координати
67°43'00.0" ю.ш., 66°37'00.0" з.д.;
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– рид Кузман Шапкарев – рид с координати
67°40'40.0" ю.ш., 66°27'30.0" з.д.;
– лед н и к Ком – лед н и к с ко орд и нат и
67°53'40.0" ю.ш., 66°43'50.0" з.д.;
– в р ъ х Бу н о в о – в р ъ х с к о о р д и н а т и
67°49'48.0" ю.ш., 66°36'53.0" з.д.;
– в р ъ х Г р о з д е н – в р ъ х с ко о рд и н а т и
67°52'20.0" ю.ш., 66°36'30.0" з.д.;
– залив Синтика – залив с координати
61°12'05.0" ю.ш., 55°08'25.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4463

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Петлино, община Кърджали, област
Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 6 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4461

УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Калоянци, община Кърджали, област
Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 6 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4462
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 8 ЮНИ 2016 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли
2016 г. нов размер на социалната пенсия за
старост – 118,14 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за
старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването є за 2016 г. съгласно чл. 100,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
управителя на Националния осигурителен
институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4697

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 9 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 166 530 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2016 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона
за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4698

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 9 ЮНИ 2016 Г.

за допълнение на Наредбата за граничните
контролно-пропускателни пунктове, приета
с Постановление № 104 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96
от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 79 от
2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от
2010 г. и бр. 64 и 83 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 34, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Други дейности в зоните на ГКПП могат
да се извършват с разрешение на директора на
Агенция „Митници“ след съгласуване с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4699

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 10 ЮНИ 2016 Г.

за изменение на Правилника за условията
и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, приет с Постановление
№ 300 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм и доп., бр. 47 и 67
от 2012 г. и бр. 84 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 4 – 6 се отменят.
§ 2. Член 3а се изменя така:
„Чл. 3а. (1) Член на комисията може да бъде
освободен с решение на Министерския съвет:
1. по негова молба, подадена чрез министъра на здравеопазването;
2. по искане на предложилия го – чрез
министъра на здравеопазването;
3. по предложение на министъра на здравеопазването.
(2) При освобождаване на член на комисията Министерският съвет определя друг
член по предложение на министъра на здравеопазването.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4751
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
националната отбрана на Република Литва относно предоставяне на подготовка на
военен персонал
(Одобрено с Решение № 108 от 18 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването му – 10 март 2016 г.)
ГЛАВА ПЪРВА
ВЪВЕДЕНИЕ
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбраната на Република Литва,
Като взеха предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили
(наричан по-долу НАТО SOFA), подписано
в Лондон на 19 юни 1951 г., и Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република
Литва относно сътрудничество в областта на
отбраната и въоръжените сили (2009 г.),
Въз основа на факта, че елементите на
военновъздушните сили на участниците ще
участват в летателна подготовка на един екипаж на самолет С-27J SPARTAN (включващ
двама пилоти и двама бордни инженери),
наричани по-нататък „военен персонал“, която ще се проведе в България в периода от
1 март 2016 г. до 31 май 2016 г.,
Постигнаха следното споразумение:
1.1. Цел и обхват.
Целта на настоящото Техническо споразумение е да очертае отговорностите на Министерството на националната отбраната на
Република Литва, представлявано от ВВС на
Литва (наричани по-долу „изпращаща страна“
(Sending Nation (SN), и Министерството на
отбраната на Република България (наричано
по-нататък „страна домакин“ (Host Nation
(HN), заедно наричани по-нататък „участници“, във връзка с предоставянето на летателна
подготовка на военнен персонал (наричана
по-нататък „Тренировка“).
Техническото споразумение конкретизира
поддръжката и услугите, които се предоставят на изпращащата страна за Тренировката,
включително възстановяване на разходи, и
други специфични процеду ри, свързани с
Тренировката.
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1.2. Определения, акроними и съкращения.
Определенията, съкращенията и акронимите, приложими към това Техническо
споразумение, са посочени в Приложение A.
1.3. Референтни документи.
Референтните документи за това Техническо
споразумение са в Приложение Б.
Участниците ще се стремят да спазват
стандартите на НАТО, доколкото това не
противоречи на европейското законодателство и националното законодателство на
участниците.
1.4. Отговорности.
(1) Отговорностите на страната домакин
са, както следва:
а. да определи точка за контакт, която
да координира Тренировката;
б. да осигури подходящи съоръжения и услуги за тренировката в
съответствие със собствените си
способности;
в. да осигури друга логистична поддръжка, съоръжения, материали
и усл у г и, кои т о са дог оворен и
от участниците, в съответствие с
изискванията и условията, посочени в това споразумение, както и
финансовото осигуряване на това
споразу мение, при от читане на
реално разполагаемия ресурс;
г. да предостави в писмен вид информация за преминатата подготовка
в края на провеждането є.
(2) Отговорностите на изпращащата страна са, както следва:
а. да определи и предостави чрез
точката за контакт писмено изискванията за поддръжка от страната
домакин не по-късно от пет дни
преди Тренировката;
б. да изпълнява изискванията, поставени от страната домакин, като
предварителни условия за получаване на поддръжка от страната
домакин;
в. да заплати на страната домакин
изразходените материали, предоставените услуги и поддръжка, получени в съответствие с условията
по това споразумение;
г. да представи на страната домакин
под робен п ла н за развр ъща не/
изтегляне с цел координиране на
предвижването от входните точки на
територията на Република България
до крайната дестинация и обратно
не по-късно от пет дни преди Тренировката; не се позволява на сили
на изпращащата страна, оръжия,
амуниции, превозни средства, друго
оборудване и материални средства
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да пресичат границите през други
точки освен през тези, които са
разрешени, без предварителна координация със страната домакин;
д. п ри в л иза не в т ери т ори я т а на
страната домакин да спазва всички закони на страната домакин,
правила и процедури, уговорени
в глава четвърта на настоящото
споразумение.
1.5. Предоставяне и заплащане на съоръжения, доставки и услуги.
(1) Изпращащата страна ще осигури за
своя сметка:
а. един военнен самолет C-27 SPARTAN
и един екипаж за участие в Тренировката;
б. изхранването и настаняването на
лични я състав на изпращащата
страна по време на Тренировката;
в. транспортното осигуряване на личния състав на изпращащата страна
от мястото за настаняване до военно
формирование 24900 – София, и
обратно по време на Тренировката;
г. необходимото авиационно гориво за
участващия в Тренировката самолет
на изпращащата страна;
д. необходимото авиационно гориво
за въздухоплавателни средства на
изпращащата страна, използвани
при необходимост за развръщане/
изтегляне.
(2) Страната домакин ще осигури за своя
сметка:
а. използване на място за паркиране
и обслужване на един участващ в
Тренировката самолет на изпращащата страна, а при необходимост
и за допълнителни поддържащи
въздухоплавателни средства;
б. буксировъчно средство;
в. използване на място в технически
хангар, включително електричес
ко захранване и техническо обо
рудване;
г. аеронавигационни услуги на летище София (полетно планиране,
метеорологични условия);
д. течен кислород/азот/сгъстен въздух
(при поискване от изпращащата
страна);
е. достъп на личния състав на изпращащата страна и автомобили под
наем до територията на военно
формирование 24900 – София, а
при необходимост и до други военни съоръжения, използвани за
Тренировката;
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ж. стаи за планиране/брифиране/съхранение на имущество за личния
състав на изпращащата страна на
територията на военно формирование 24900 – София;
з. полетни карти за планиране на
полетните задачи;
и. медицинско осигуряване Роля 1 на
територията на военно формирование 24900 – София;
й. спешна медицинска помощ извън
военно формирование 24900 – София.
(3) Страната домакин ще осигури срещу
заплащане:
а. подготовка на военния персонал на
изпращащата страна, включващо
лекции и тренировъчни полети, в
съответствие с Приложение Г;
б. един иструктор-пилот за провеждане
на Тренировката;
в. използване на 28 волта електрическо
захранване със стандартен НАТО
накрайник;
г. допълнително оборудване за наземно обслужване при поискване;
д. п ро т и вопож арно осу г у ря ва не в
района на площадката за кацане;
е. медицинско осугуряване в района
на площадката за кацане;
ж. ръководител на полети на площадката за кацане/хвърл яне на
парашутисти.
(4) Страната домакин ще осигури срещу
възстановяване в натура:
а. необходимото авиационно гориво
за български въздухоплавателни
средства, използвани за поддръжка
на изпращащата страна, ако бъдат
поискани, освен при т ърсене и
спасяване или медицинска евакуация; използваното гориво ще бъде
документирано чрез NATO Standard
Fuel Sale Slip.
ГЛАВА ВТОРА
ФИНАНСОВИ ПРОЦЕДУРИ
2.1. Финансови указания.
A. Общи положения
(1) Приложими споразумения: При уреждане на финансовите взаимоотношения участниците ще се ръководят от
принципите, разписани в STA NAG
2034, освен ако не е посочено друго в
настоящото споразумение.
(2) Военни ресурси: Оборудване, услуги и
съоръжения от сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на
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страната домакин ще бъдат предоставени в съответствие на разпоредбите
на т. 1.6.
(3) Гра ж данск и ресу рси: Съоръжени я,
оборудване, материали и услуги, предоставяни от цивилни източници, ще
бъдат получени чрез преки договори
между изпращащата страна и цивилни
изпълнители.
(4) Оборудване, отдадено под наем: Всяко оборудване, отдадено под наем на
изпращаща страна, ще бъде върнато
при приключване на Тренировката
преди напускане на страната домакин.
Отдаването и връщането ще се описват
стриктно в протокол и протоколите
ще се подписват от представители на
страната домакин и на изпращащата
страна. Всички повреди и щети по наетото оборудване ще бъдат докладвани
на страната домакин в съответствие
с т. 4.4 от настоящото споразумение.
Повреденото или загубеното оборудване
трябва да бъде компенсирано от изпращащата страна на страната домакин в
съответствие със STANAG 2034.
(5) Консумативи, поддръжка и услуги са
посочени в Приложение В.
Б. Процедури по плащания и възстановяване на платени суми
(1) Изпращащата страна ще заплати на
страната домакин сумата от 3800 (три
хиляди и осемстотин) евро за предоставените услуги за нуждите на Тренировката в съответствие с т. 1.6, 2.1 и
съгласуваната тренировъчна програма
в Приложение Г.
(2) Издадените от страната домакин фактури ще бъдят заплатени в рамките
на 30 (тридесет) дни след тяхното
получаване.
(3) Всички дължими суми ще бъдат преведени от изпращащата ст рана на
банковата сметка на страната домакин
в евро:
Банка: UNICREDIT BULBANK
BIC:
UNCRBGSF
IBAN:
BG98 UNCR 96603107054610.
(4) Всички банкови такси и/или комисиони са за сметка на изпращащата
страна.
2.2. Указания при договаряне.
(1) Изпращащата страна може да се свързва директно с цивилни доставчици за
предоставяне на стоки и услуги и носи
цялата отговорност за изпълнението
на такива поръчки/покупки.
(2) Страната домакин може да оказва
помощ на договарящия се/купуващ
стоки и услуги от изпращащата страна,
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доколкото нейните правила позволяват
и в рамките на разполагаемия ресурс.
Страната домакин няма да влиза в
никакви финансови взаимоотношения
и да поема финансова отговорност от
името на изпращаща страна, освен ако
не е отправено изрично искане за това
от официално упълномощен представител на изпращащата страна, както
и ако изпращащата страна е приела
разноските да бъдат за нейна сметка.
ГЛАВА ТРЕТА
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
И ПОДДРЪЖКА
3.1. Медицинска помощ.
(1) Страната домакин ще оказва спешна медицинска помощ, включително медицинска евакуация до военна
болница или в гражданска болница,
в зависимост от естеството на нараняването или необходимото лечение.
Хоспитализацията ще се осъществява
предимно във военни болници, но ако
е необходимо, може да се използват
най-близките граждански медицински
заведения.
(2) Препоръчва се използването на Европейска здравна карта за по-лесен
достъп до цивилни болници.
(3) Стратегическата евакуация е отговорност на изпращащата страна. Страната
домакин ще осигури при необходимост
авиомедицинско репатриране на пациенти в кратки срокове, необходимите
разрешения за използване на въздушното пространаство и за излитане и
кацане в страната домакин.
3.2. Смъртен случай.
(1) За смърт на член на изпращаща страна
на територията на държавата на страната домакин се докладва на съответните
български органи. Смъртта трябва да
бъде констатирана от оторизиран лекар
от държавата на страната домакин,
който следва да издаде смъртен акт.
(2) Властите на изпращащата страна могат
да организират транспортирането на
починалия веднага, след като е получено разрешение да направят това
от компетентните български органи.
Връщането в родината на починалия
следва да бъде в съответствие с българското законодателство. При запитване властите на изпращащата страна
следва да информират българските
власти за действията, предприети за
транспортирането на починалия извън
територията на държавата на страната
домакин.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВНИ АСПЕКТИ
4.1. Процедура за ползване на данъчни
облекчения.
Изпращащата страна може да отправи
искане към българската Национална агенция
по приходите и Агенция „Митници“ за освобождаване от ДДС и/или акциз по силата на
разпоредбите на членове от X – XIII от НАТО
SOFA, както и на съответните директиви и/
или регламенти на ЕС и на приложимите
български процеду ри, чрез необходимите
сертификати, издадени от компетентните
органи на изпращащата страна. Оригиналите на сертификатите за освобождаване от
ДДС и/или акциз следва да се представят на
продавача или доставчика за изпълнение на
необходимите процедури.
4.2. Имиграциионни и митнически правила.
Разпоредбите на НАТО SOFA ще се прилагат по отношение на влизащия/излизащия
персонал и оборудване на изпращащата страна на територията на държавата на страната
домакин.
4.3. Статут на силите и юрисдикция.
Статутът и юрисдикцията на силите на
изпращащата страна, разположени на територията на държавата на страната домакин,
с цел участие в Тренировката, включително
дейности, пряко свързани с подготовката и
провеждане на Тренировката и мероприятията
по напускане на територията на държавата на
страната домакин, ще се определят съгласно
разпоредбите на НАТО SOFA и други приложими международни споразумения.
4.4. Искове.
(1) Искове, необвързани с договори, произтичащи от или във връзка с дейности,
извършени по силата на това Техничес
ко споразумение, ще бъдат решавани
в съот ветст вие с разпоредби те на
член VIII от НАТО SOFA и други приложими международни споразумения.
(2) Искове, свързани с изпълнението на
договори, ще бъдат уреждани между
заинтересованите страни по съответния договор.
(3) Група за определяне на щети и загуби
от Тренировката ще бъде създадена в
района на провеждането є от страната
домакин. Изпращащата страна ще назначи офицери за връзка с тази група.
(4) Щети и загуби, които са настъпили по
време на провеждане на Тренировката, ще се докладват и протоколират
от Групата за определяне на щети и
загуби. Тя, също така, ще провеждат
разследване, но българските власти ще
имат правомощието за правораздаване.
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(5) Докладването на искове включва незабавното разпространение на информация относно щети/нараняване или
потенциална претенция най-малко до:
а. органите на страната домакин;
б. изпращащата страна по команден
ред;
в. разпространение на информация за
формулиране на претенции – представяне на информацията на потенциалния ищец или неговия агент.
4.5. Защита на силите.
(1) Защита на силите е отговорност на
страната домакин и ще се извършва
в съответствие с политиката и процедурите на НАТО и по начин, съответстващ на законите на държавата
на страната домакин.
(2) Изпращащата страна е отговорна за
определяне и предоставяне на страната
доманкин на изискванията и ограниченията си по отношение на Защитата
на силите.
(3) Страната домакин ще извършва периоди чна оценка на за п ла х и т е за
сигурността в местата на провеждане
на Тренировката и в съответствие с
тези оценки информира изпращащата страна за подходящите мерки и
ограничения, които трябва да бъдат
приложени.
(4) Изпращащата страна може да предприеме всички необходими мерки, за
да гарантира поддържането на реда и
дисциплината във всички предоставени
є лагери, сгради и други помещения,
които силите на изпращащата страна
заемат. Тези мерки се прилагат, без да
се засяга националният суверенитет
на страната домакин.
(5) При поиск ва не с т ра ната дома к и н
ще оказва необходимата подкрепа с
военно-полицейски сили на Старши
националния представител на изпращащата страна.
(6) Упражняването на полицейски правомощия и мерки по отношение на
съби т и я извън ла гери т е, сг ра ди т е
или други помещения, заемани от
изпращащата страна, е отговорност
на съответните власти на държавата
на страната домакин.
4.6. Опазване на околната среда.
(1) По време на Тренировката изпращащата
страна трябва да спазва правилата за
опазване на околната среда, в сила на
територията на Република България.
Тези правила следва да не бъдат построги от тези, които българските въоръжени сили прилагат понастоящем.
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Вреди, причинени от неспазване на
по-горе предвидените стандарти, ще се
третират в съответствие с параграф 4.4
от настоящото споразумение.
(2) Национално законодателство по отношение на околната среда:
а. Закон за опазване на околната среда;
б. Закон за управление на отпадъците;
в. Закон за водите;
г. Закон за защитените територии;
д. Закон за биологичното разнообразие;
е. Наредба за отработените масла и
отпадъчни нефтопродукти;
ж. Концепция на министъра на отбрана за опазване и възстановяване
на околната среда в областта на
разполагане на военни части и
места за упражнения и дейности,
свързани с националната отбрана
(RD-89-1/13.09.2011).
(3) Международни и европейски актове
по отношение на околната среда.
(4) Стандарти на НАТО по отношение на
опазване на околната среда:
а. STANAG 7102 DPP – Изисквания
за опазване на околната среда при
работа и манипулация с петролни
съоръжения и оборудване;
б. S TA NAG 7141 E P – С ъ вме с т н а
доктрина на НАТО за защита на
околната среда по време на НАТО
LED военни действия;
в. STANAG 2510 – Съвместни правила
на НАТО за управление на отпадъците по време на НАТО LED
военни дейности.
(5) Стандарти на НАТО по отношение на
опазването на околната среда трябва
да се прилагат, доколкото те не противоречат на европейското и националното законодателство на държавата
на страната домакин.
4.7. Авиационни произшествия/инциденти.
В случай на авиационно произшествие
или инцидент на територията на страната
домакин разследването се извършва в съответствие с националното законодателство
на страната домакин и НАТО STANAG 3531
„Разследване във връзка с безопасността и
док ладване на авиационни произшестви я
(аварии и катастрофи/сериозни инциденти
и инциденти), включващи военни летателни
апарати, авиационни неуправляеми и управляеми ракети и/или БЛА“ и НАТО STANAG
3318 „Авиомедицински аспекти при разследването на произшествия и инциденти с военни
въздухоплавателни средства“. В случай че
не противоречи на приложимото българско
законодателство и процедури, разследващите
органи на изпращащата страна биха могли
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да участват във всяко разследване на произшествие или инцидент, в който участва военно
въздухоплавателно средство на изпращащата
страна, като дори може да є бъде делегирано провеждането на части от разследването.
Докладът с резултатите от разследването ще
бъде предоставен на изпращащата страна при
поискване. В случай на противоречие между
националното законодателство на страната
домакин и НАТО STANAG 3531 националното
законодателство има приоритет.
4.8. Класифицирана информация и материали.
Цялата класифицирана информация и материали, създадени или обменени във връзка
с Тренировката, ще се използва, предава,
съхранява, обработва, опазва и унищожава
в съответствие с законите за националната
сигурност и подзаконовите актове на участниците, така че да осигуряват степен на защита
не по-малко, отколкото е предвидено за НАТО
класифицирани материали и информация,
както е посочено в документ „Сигурност в
рамките на организацията на Северноатлантическия договор“, CM (2002) 49 от 17 юни
2002 г. и последващите изменения.
4.9. Уреждане на спорове.
Всеки спор, свързан с прилагането или
тълкуването на настоящото Техническо споразумение, ще бъде решаван чрез преговори
между участниците на подходящо ниво.
ГЛАВА ПЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
5.1. Статус на Техническото споразумение.
Това Техническо споразумение не следва
да бъде в противоречие с националното законодателство на участниците. В случай че
възникне такъв конфликт, ще се прилага приложимото национално и/или международно
право. Участниците ще се уведомяват взаимно,
незабавно, в случай на такъв конфликт.
5.2. Действие, изменение и прекратяване.
Това Техническо споразумение и неговите
приложения, които са неразделна част от
него, ще се прилагат от датата на полагане
на последния подпис. То може да бъде изменяно по всяко време, по взаимно съгласие на
участниците в писмена форма.
То ще се прилага по всички въпроси,
произтичащи от неговите разпоредби, до
окончателното им разрешаване.
Участниците не разглеждат настоящото
Техническо споразумение като договор или
друго споразумение по силата на международното право.
5.3. Подписване.
Това Техническо споразумение ще бъде
подписано на английски език.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
А. Дефиниции, съкращения и акроними
Б. Референтни документи на НАТО и ЕС
В. Стоки, доставки и услуги
Г. Тренировъчна програма.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Подпис: Румен Радев,
генерал-майор
Място: София
Дата: 6 март 2016 г.

За Министерството
на националната
отбрана на
Република Литва:
Подпис: Аудронис
Навикас,
полковник
Място: Каунас
Дата: 10 март 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

а.

б.

в.

г.

д.

ДЕФИНИЦИИ, СЪКРАЩЕНИЯ
И АКРОНИМИ
Разноски: тези разходи, свързани със
създаването, подкрепата и поддръжката
на национални, многонационални или
международни щабове, сили или формирования.
Защита на силите: програма за сигурност, предназначена за защита на военнослужещите на изпращащите страни,
цивилните служители и контракторите,
съоръжения и оборудване – във всички
места и ситуации – чрез планирано и
интегрирано прилагане на мерки за
осигуряване на физическа сигурност,
оперативна сигурност, самозащитата
и мерки за противодействие на тероризма, подкрепени от разузнаването,
контраразузнаването и други програми
за сигурност.
Сили: в настоящото Техническо споразумение терминът „Сили“ включва
всички компоненти на изпращащата
страна, като персонал, животни, оборудване, помощни стоки и материали,
в това число и целия цивилен личен
състав на тези сили, в съответствие с
NATO SOFA.
Страна домакин: държава, която приема
сили и/или материали на съюзни или
държави по програмата „Партньорство
за мир“ и организации, разположени на
действащи от или транзитно преминаващи през територията є (MC 334/1).
Поддръжка от страната домакин: гражданска и военна помощ, оказвана в
мирно време, в ситуация на спешност,
при кризи или по време на война от
страната домакин на съюзнически сили
и организации, които са разположени и
действат или преминават през територията на страната домакин. Поддръжката
от страната домакин може да осигури
инфраструктура, транспорт, материални средства и услуги в зависимост от
сключените споразумения (MC 334/1).
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е. Замяна в натура: в настоящото споразумение под замяна в натура се разбира
замяната на получени от даден участник
логистична поддръжка, материали или
услуги с идентични или сходни по параметри логистична поддръжка, материали
или услуги. Замяната в натура на оборудване, резервни части и консумативи,
различни от гориво, ще се извършва в
съответствие с процедурите, описани в
STANAG 2034.
ж. Изпращаща страна: държава, развръщаща свои сили или национални компоненти от състава на многонационални
сили, която иска да ползва логистично
осигуряване и друга поддръжка по време на преминаване или пребиваване на
територията на страната домакин.
з. Старши национален представител: командир на формирование или старши
офицер, участващ в Тренировката и
представляващ съответната участваща
държава.
Ако терминът не е дефиниран в настоящото Техническо споразумение, ще се използва
терминологичният речник на НАТО „AAP-6“.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ НА
НАТО И ЕС
а. Споразумение между страните – членки
на НАТО, относно статута на техните
въоръжени сили, 19 юни 1951.
б. Военен комитет 319/12 – Логистични
принципи и политики на НАТО.
в. Военен комитет 326/1 – Принципи и
политики за медицинска поддръжка.
г. Военен комитет 334/1 – Принципи и
политики на НАТО за поддръжка от
страната домакин.
д. Стандартизационни документи и директиви на НАТО по отношение на
логистичната поддръжка и финансовото
осигуряване.
е. Съюзна публикация 4.5 (А) – Доктрина
за поддръжка от страната домакин.
ж. Съюзна публикаци я по логистиката
13 – Доктрина за логистично осигуряване на ВВС (проект).
з. Съюзна административна публикация
6 – Терминологичен речник.
и. C-M (2002) 49 – Сигурност в рамките
на НАТО.
й. Д и рек т и ва на С ъве та на ЕС 20 06/
112/EC.
к. Д и рек т и ва на С ъве та на ЕС 20 08/
118/EC.
л. Споразумение за европейско икономическо пространство, 17 март 1993.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

СТОКИ, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

Тип
Описание
Цена
Забележки
В ъ з д у х о п л а в а - Услуги и доставки във военните ави- Срещу заплащане * Всички услуги, извъртелно средство ационни бази (различни от участващите
шени от г ра ж данск и
в Тренировката)
доставчици във военни
Използване на граж дански летища, Срещу заплащане обекти, следва да се заплащат
съоръжения и услуги
Комуникации

Използва не, пок у п к а и л и наема не
на граждански телекомуникационни
системи
Комуникационна система на НАТО
(NCN)
Обществени телефони
Битово осигуря- Граждански перални услуги
ване
Настаняване в хотел
Пътища
Винетка
Транспорт
Моторни превозни средства под наем
Услуги
Граждански химически тоалетни
Извозване на боклук
Хранене
Кетеринг на летището
Гориво и смазоч- За въздухоплавателни средства
ни материали
К ислород/азот/
сгъстен въздух
Медицинско оси- Спешна медицинска помощ във в.ф.
гуряване
24900 – София, и в лечебни заведения
Лечение в лечебни заведения, извън
случаите на спешна помощ
Медицинска ева- При използване на военни средства
куация на територията на стра- При използване на граждански средства
ната домакин

Срещу заплащане Граждански доставчик
Без заплащане

Военна услуга

Срещу
Срещу
Срещу
Срещу
Срещу
Срещу
Срещу
Срещу
Срещу

Фонокарти/монети
Граждански доставчик

заплащане
заплащане
заплащане
заплащане
заплащане
заплащане
заплащане
заплащане
заплащане

По текущи цени
Граждански доставчик
Граждански доставчик
Граждански доставчик
Граждански доставчик

Без заплащане
Без заплащане
Срещу заплащане По текущи цени
Без заплащане

До най-близкото лечебно
заведение
Срещу заплащане До най-близкото лечебно
заведение
Срещу заплащане Национална отговорност

Погребални услуги
Ремонт и подРемонт при използване на граждански Срещу заплащане
дръжка
средства
Резервни части
Срещу заплащане/ При наличност в стразамяна в натура
ната домакин и съгласно
националното законодателство
Искове за щети
Срещу заплащане Според съответните рег
ламентиращи документи
на НАТО

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ТРЕНИРОВЪЧНА ПРОГРАМА
Дейност
Ден 1 Наземна подготовка
Полет на малка височина. Стоварване на л.с. и
Ден 2
товари от въздуха
Полет на малка височина.
Ден 3
Стоварване на л.с. и товари от въздуха
Полет на пределно малка височина с тактически
Ден 4 заходи за кацане.
Кацане на полоса с ограничени размери.
Полет на пределно малка височина с тактически
Ден 5 заходи за кацане.
Кацане на полоса с ограничени размери
Полет нощем на малка височина (без прибори
Ден 6 за нощно виждане).
Полет нощем по кръга
Ден 7 Резервен ден
4417

Време
6 часа

Общо за деня
6 часа

Забележка
лекции
брифинг – полет –
дебрифинг
брифинг – полет –
дебрифинг

2 часа

6 часа

2 часа

6 часа

2 часа

6 часа

брифинг – полет –
дебрифинг

2 часа

6 часа

брифинг – полет –
дебрифинг

2 часа

6 часа

брифинг – полет –
дебрифинг
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България
и Министерството на туризма на Република
Аржентина
(Одобрен с Решение № 370 от 14 май 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 20 май
2016 г.)
Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма
на Република Аржентина, наричани по долу
„Страните“,
Стремейки се да укрепят съществуващите
приятелски връзки между двете Правителства;
Желаейки да укрепят двустранното сътрудничество като израз на уважение и добра
воля между съответните държави;
Убедени, че туризмът е от стратегически
сектор за интегрираното развитие по отношение на икономическите, социалните и културните дейности, в състояние да допринесе
за взаимните им интереси;
На базата на принципите на равноправието
и взаимната изгода;
Се споразумяват:
Член 1
Страните в съответствие с вътрешните
им закони ще насърчават сътрудничеството
в туризма чрез формулиране, осъществяване и проследяване на планове, програми и
проекти, обмен на добри практики, насочени
към увеличаване на туристопотока между
Република България и Република Аржентина.
Член 2
Страните, доколкото това е възможно, ще
провеждат консултации на високо равнище с
цел обмен на мнения и постигане на консенсус по позиции за Световната организация по
туризъм (СОТ) и други международни организации, свързани с туристическия сектор.
Член 3
Страните ще насърчават обмена на информация, свързана с качеството на туризма,
туристическото развитие и реклама; ще стимулират взаимните посещения на експертно
ниво с цел пряко предаване на опит и знания
на територията на другата Страна.
Договореното в настоящия член не изключва осъществяването на други дейности
в областта на туризма, които могат да бъдат
договаряни между Страните.
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Член 4
Страните ще насърчават нужните условия
за развитието на капиталовите инвестиции
в България, Аржентина или общите в туристическия сектор; ще насърчават създаването
на договори между съответните туристически
сектори.
Член 5
Страните ще насърчават обмена на информация и практики във връзка с въвеждането
на успешни социални програми в областта
на туризма, целящи да предоставят достъпни
туристически услуги.
Член 6
Страните се договарят, че финансовите
разходи, произлизащи от реализацията на
този Меморандум, ще бъдат финансирани
с наличните средства в рамките на техните
бюд жети в съответствие с нормативните
разпоредби на всяка от страните след предварително договаряне между тях.
Член 7
Всички спорни въпроси, възникнали в
резултат на интерпретацията или прилагането на този Меморандум, ще се разрешават
посредством консултации между Страните.
Член 8
Настоящият Меморандум влиза в сила от
датата на неговото подписване и ще остане в
сила за период от две години, като ще бъде
автоматично подновяван за следващи двугодишни периоди. Настоящият Меморандум се
прекратява, когато една от Страните заяви за
своето намерение да го прекрати най-малко
6 месеца преди изтичането на съответния
двугодишен срок чрез писмено уведомление
до другата Страна.
Прекратяването на този Меморандум няма
да засегне изпълнението на стартираните
дейности, освен ако Страните не се договорят
за обратното.
Подписан в гр. Пекин, Китай, на 20 май
2016 г. в два оригинални екземпл яра, на
български, испански и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен ще бъде
текстът на английски език.
За Министерството
на туризма на
Република България:
Николина Ангелкова,
министър
4419

За Министерството
на туризма на
Република Аржентина:
Густаво Сантос,
министър
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2014 г. и бр. 48 от 2015 г.)
§ 1. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Срокът на сортоизпитването за
РХС и БСК е не по-малък от две години, като:
1. за многогодишни житни и бобови треви
срокът за сортоизпитване за БСК започва
да тече една година след годината на засяването им;
2. за овощни, ягодоплодни и лоза срокът за
сортоизпитване за БСК започва да тече след
встъпване на сорта в плододаване.
(2) Срокът за изпитване на сортовете за
БСК може да бъде удължен до четири години,
когато резултатите от изпитването варират
през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.
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(3) Срокът за сортоизпитване за БСК може
да бъде намален на една година за сортове,
показали изключителни характеристики по
чл. 11, ал. 2.
(4) За резултатите от техническото изпитване за РХС ИАСАС изготвя междинен или
окончателен доклад съгласно приложение
№ 11 или приложение № 12.
(5) За разглеждане на резултатите от сортоизпитването на сорта от експертна комисия
заявителят подава заявка в ИАСАС.“
§ 2. В § 2 на допълнителните разпоредби
след думите „(OB, L 349 от 5.12.2014 г.)“ се
поставя запетая и се добавя „Директива за
изпълнение 2015/1168/ЕС на Комисията от
15 юли 2015 г. за изменение на директиви
2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на
мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива
2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които
следва да бъдат обхванати от изследването,
и на минималните условия за изследване на
някои сортове земеделски растителни видове и
зеленчукови видове (OB, L 188 от 16.07.2015 г.)“.
§ 3. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.06.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.06.2011 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.06.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.06.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

TP 4/1 от 23.06.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/1 от 23.06.2011 г.

Lolium x boucheanum Kunth

Хибриден райграс

TP 4/1 от 23.06.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 rev. от 11.03.2015 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Brassica napus L. var. napobrassica Брюква
(L.) Rchb.

TP 89/1 от 11.03.2015 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 от 28.11.2012 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.03.2014 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina Овес и червен овес
K. Koch)

TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/3 от 21.03.2012 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/2 от 21.03.2012 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале
TP 121/2 rev. 1 от 16.02.2011 г.
(Хибриди, получени от кръстосване
на видове от рода Triticum и видове от
рода Secale)
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Triticum aestivum L.

Пшеница обикновена

TP 3/4 rev. 2 от 16.02.2011 г.

Triticum durum Desf.

Пшеница твърда

TP 120/3 от 19.03.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от 11.03.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/2 от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 4. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.04.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.04.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.04.2002 г.

Festuca arundinacea Schreber

Тръстиковидна власатка

TG/39/8 от 17.04.2002 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TG/39/8 от 17.04.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на видове TG/243/1 от 9.04.2008 г.
от рода Festuca и видове от рода Lolium

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TG/33/7 от 9.04.2014 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.04.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.03.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.03.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.03.2004 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.04.2005 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.04.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.04.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.04.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.04.2002 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TG/32/7 от 20.03.2013 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Фуражна ряпа
Pers.

TG/178/3 от 4.04.2001 г.

Arachis hypogaea L.

TG/93/4 от 9.04.2014 г.

Фъстъци

Brassica rapa L. var. silvestris Репица
(Lam.) Briggs

TG/185/3 от 17.04.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Gossypium spp.

Памук

TG/88/6 от 4.04.2001 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.04.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TG/179/3 от 4.04.2001 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TG/80/6 от 1.04.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1
от 17.04.2002 г.“
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§ 5. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група) Лук и шалот

TP 46/2 от 1.04.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група) Шалот

TP 46/2 от 1.04.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.03.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.04.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.03.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук резанец

TP 198/2 от 11.03.2015 г.

Apium graveolens L.

Листна и дръжкова целина

TP 82/1 от 13.03.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

TP 74/1 от 13.03.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

TP 130/2 от 16.02.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително „Cheltenham“ TP 60/1 от 1.04.2009 г.

Beta vulgaris L.

Манголд

TP 106/1 от 11.03.2015 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от 16.02.2011 г.

Brassica oleracea L.

Цветно зеле (карфиол)

TP 45/2 от 11.03.2010 г.

Brassica oleracea L.

Броколи

TP 151/2 от 21.03.2007 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 от 1.12.2005 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 от 25.03.2004 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено TP 48/3 от 16.02.2011 г.
главесто зеле

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.03.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер

TP 76/2 от 21.03.2007 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена ендивия

TP 118/3 от 19.03.2014 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория

TP 173/1 от 25.03.2004 г.

C it r ull u s l a n a t u s ( T hu m b.) Дини
Matsum. et Nakai

TP 142/2 от 19.03.2014 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.03.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 от 13.03.2008 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TP 155/1 от 11.03.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 rev. от 19.03.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от 27.02.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

TP 49/3 от 13.03.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от 25.03.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/5 от 16.02.2011 г.

Solanum Lycopersicum L.

Домати

TP 44/4 rev. от 27.02.2013 г.

Petroselinum crispum (M i l l.) Магданоз
Nyman ex A. W. Hill

TP 136/1 от 21.03.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от 21.03.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/4 от 27.02.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах TP 7/2 rev. от 11.03.2015 г.
захарен

Raphanus sativus L.

Репички

TP 64/2 rev. от 11.03.2015 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

TP 116/1 от 11.03.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от 13.03.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/5 от 27.02.2013 г.
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Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum lycopersicum L. x Solanum Подложки домати
habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner; Solanum lycopersicum
L. x Solanum peruvianum (L.)
Mill.; Solanum lycopersicum L. x
Solanum cheesmaniae (L. Ridley)
Fosberg

TP 294/1 от 19.3.2014 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 6. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Brassica rapa L.

Турнепс

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска ци- TG/154/3 от 18.10.1996 г.
кория

Rheum rhabarbarum L.

Ревен

TG/37/10 от 4.4.2001 г.

TG/62/6 от 24.3.1999 г.

Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“

§ 7. Приложение № 13 към чл. 21, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 21, ал. 1
Вид и количества семена/посадъчен материал за изпитване за РХС и БСК за един сорт,
в един пункт, за една година
Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

РХС
нетретирани
(g)

БСК
третирани
(g)

нетретирани
(g)

1000

200

I. Цвекло
1.

Beta vulgaris L. – Кръмно цвекло

1000

II. Фуражни култури
2.

Agrostis canina L. – Кучешка полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

3.

Agrostis gigantea Roth. – Гигантска полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

4.

Agrostis stolonifera L. – Издънкова (бяла)
полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

5.

Agrostis capillaris L. – Обикновена полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

6.

Alopecurus pratensis L. – Ливадна лисича
опашка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

7.

Agropyron cristatum L. – Гребенчат житняк

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

8.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex
J. Presl & C. Presl. – Висок (френски)
райграс

1000

1000

9.

Bromus catharticus L. – Овсига

1500

1000

150 само при заявена устойчивост
150 само при заявена устойчивост
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

РХС

БСК

нетретирани
(g)

третирани
(g)

нетретирани
(g)

10.

Bromus sithensis Trin. – Овсига

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. – Бермудска
трева

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

12. Dactylis glomerata L. – Ежова главица
13.

Festuca arundinacea L. – Тръстиковидна
власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

14.

Festuca filiformis Pourr – Финолистна
власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

15.

Festuca ovina L. – Овча власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

16.

Festuca pratensis Huds. – Ливадна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

17.

Festuca rubra L. – Червена власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Твърдолистна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

19.

xFestulolium Aschers. et Graebn – хибриди,
които са резултат от кръстосването на
вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

Lolium multiflorum Lam – Многооткосен
20. (италиански) райграс, вкл. вестерволдски

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

21.

Lolium perenne L. – Райграс

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

22.

Lolium x boucheanum Kunth – Хибриден
райграс

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

23.

Phalaris aquatica L. – Тръстичина (Фаларис)

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

24. Phleum nodosum L. – Тимотейка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

25. Phleum pretense L. – Ливадна тимотейка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

26. Poa L. – Ливадина

600

1000

150 само при заявена устойчивост

27.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – Златна
трева

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

28.

Hedysarum coronarium L. – Сула (Хедизарум)

1000

1000

150

29.

Lotus corniculatus L. – Звездан (Лотус)

30. Lupinus albus L. – Бяла лупина
31.

Lupinus angustifolius L. – Теснолистна
лупина

32. Lupinus luteus L. – Жълта лупина

500

1000

2500

3000

2500

3000

2500

3000

33.

Medicago sativa L. – Обикновена люцерна

1000

1500

150

34.

Medicago x varia T. Martyn – Хибридна
люцерна

1000

1500

150

35.

Onobrychis viciifolia Scop. – Еспарзета

1000

1000
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

36. Pisum sativum L. (Partim) – Фуражен грах
37.

Trifolium L. – Детелина

38. Тrigonella foenum-graecum L. – Сминдух
39.

Vicia faba L. (Partim) – Бакла

РХС

БСК

нетретирани
(g)

третирани
(g)

нетретирани
(g)

1000

3000

600

1000

1000

150

1000

1000

150

3000

5000

1000

3000

300

1000

3000

300

1000

3000

300

50

500

100

300

50

500

1000

150

100

500

50

2000

3000

300

48. Brassica juncea (L.) Czern. – Кафяв синап

300

500

49.

Brassica napus L. (partim) – Рапица

500

500

50.

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch – Черен
синап

300

500

51.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs – Репица

300

500

40. Vicia pannonica Crantz – Панонски фий
41.

Vicia sativa L. – Обикновен фий

42. Vicia villosa Roth. – Пясъчен фий
43.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb. – Брюква

Brassica oleracea L . convar. acephala
44. (DC.) Alef. var.medullosa Thell.+var. viridis
L. – Кръмно (фуражно) зеле
45.

Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия

Raphanus sativus L. var. oleiformis
46.
Pers. – Фуражна ряпа

III. Маслодайни и влакнодайни
47.

Arachis hypogaea L. – Фъстъци

52. Cannabis sativa L. – Коноп
53.

Carthamus tinctorius L. – Сафлор

54. Carum carvi L. – Ким
55.

Glycine max (L.) Merrill – Соя

56. Gossypium L. – Памук

500

2000

3000

500

200

200

2000

3000

600

3000 (омаганени
семена)

3000 (омаганени
семена)

250 (омаганени
семена)

1000

300

Helianthus annuus L. – Слънчоглед
– за самоопрашващи се линии
57.

58. Linum usitatissimum L. – Лен
59.

5000 бр.

1000 (и по 5000
бр. от всеки родителски компонент
– за хибриди и свободноопрашващи се
или 200 бр. от
сортове
родителски компонент при изпитване за идентичност)
Papaver somniferum L. – Мак

60. Sinapis alba L. – Бял синап

1000

1000

50

50

300

500

I V. З ъ р н е н и
61.

Avena nuda L. – Голозърнест овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

нетретирани
(g)

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

3000

500

1000

100

3000

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

1000 (и по 500 бр.
от всеки родителски компонент)

1000

150

1000 (и по 500
Sorghum sudanensе (Piper) Stapf – Суданка бр. от всеки родителски компонент)

1000

150

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

3000

250 за фитопатологична оценка
и 250 за студо
устойчивост

600

150

Аvena strigosa Schreb. – Черен (брадат)
овес

64. Hordeum vulgare L. – Ечемик
65.

Oryza sativa L. – Ориз

66. Phalaris canariensis L. – Канарско просо
67.

Secale cereale L. – Ръж

68. Sorghum bicolor (L.) Moench – Сорго

69.

хtriticosecale Wittm. ex A. Camus – Три70.
тикале

71.

Triticum aestivum L. – Пшеница обикновена

72. Triticum durum Desf – Пшеница твърда

73.

Triticum spelta L. – Спелта пшеница

74.

Zea mays L. – Царевица
– за самоопрашени линии

нетретирани
(g)

БСК
третирани
(g)

Avena sativa L. (including A. Byzantina K.
62.
Koch) – Овес и червен овес

63.

РХС

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1500 бр.

1000 (за сложни
хибриди допълнително по 1500
бр. семена от
– за хибриди и свободноопрашващи се всеки родителски
сортове
компонент или 200
бр. от родителски
компонент при
изпитване за идентичност)
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

РХС
нетретирани
(g)

БСК
третирани
(g)

нетретирани
(g)

30 kg или 600
бр. клубени

10 бр. клубени

V. К а р т о ф и
75.

Solanum tuberosum L. – Картофи

150 бр. клубени
VI. Зеленчукови

76.

Allium cepa L. – Лук и шалот
– за размножаващи се със семена сортове
– за вегетативно размножаващи се
сортове

77.

– за вегетативно размножаващи се
сортове
78. Allium porrum L. – Праз
Allium sativum L. – Чесън

80. Allium schoenoprasum L. – Лук резанец
81.

Anethum graveolens L. – Копър*

82. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – Кервел
83.

300 бр. луковици

Allium fistulosum L. – Лук батун
– за размножаващи се със семена сортове

79.

15 000 бр.

60
200 бр. растения
13 000 бр.
60 бр. луковици
5000 бр.
25 000 бр.
6

Apium graveolens L. – Целина
1. Apium graveolens L. – Листна и дръжкова целина

6

2. Apium graveolens L. – Кореновидна
целина

4

84. Asparagus officinalis L. – Аспержи

85.

– за размножаващи се със семена сортове

1200 бр.

– за вегетат ивно разм ножаващ и се
сортове

60 растения

Beta vulgaris L.
1. Beta vulgaris L. – Цвек ло салатно,
включително „Cheltenham“

9000 бр.

2. Beta vulgaris L. – Манголд

9000 бр.

86. Brassica oleracea L.
1. Brassica oleracea L. – Листно зеле

5000 бр.

2. Brassica oleracea L. – Цветно зеле
(карфиол)

5000 бр.

3. Brassica oleracea L. – Броколи

5000 бр.

4. Brassica oleracea L. – Брюкселско зеле

5000 бр.

5. Brassica oleracea L. – Савойско зеле

5000 бр.

6. Brassica oleracea L. – Бяло главесто зеле

5000 бр.

С Т Р.
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

87.

нетретирани
(g)

7. Brassica oleracea L. – Червено главесто
зеле

5000 бр.

8. Brassica oleracea L. – Алабаш

5000 бр.

Brassica rapa L.
1. Brassica rapa L. – Китайско зеле
2. Brassica rapa L. – Турнепс

88. Capsicum annuum L. – Пипер
89.

РХС

5000 бр.
50
2500 бр.

Cichorium endivia L. – Ендивия
1. Cichorium endivia L. – Къдраволистна
ендивия

10 000 бр.

2. Cichorium endivia L. – Обикновена
ендивия

10 000 бр.

90. Cichorium intybus L. – Цикория

91.

1. Cichorium intybus L. – Цикория

50

2. Cichorium intybus L. – Широколистна
цикория или италианска цикория

25

3. Cichorium intybus L. – Индустриална
цикория

100

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai – Дини

92. Cucumis melo L. – Пъпеши
93.

– за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

– за вегетат ивно разм ножаващ и се
сортове

50 бр. растения

Cucurbita moschata Duch. – Тиква мускатна*

96. Cucurbita pepo L. – Тиквички
97.

2000 бр.

Cucumis sativus L. – Краставици/корнишони

94. Cucurbita maxima Duchesnе – Тиква
95.

1000 бр.

1000 бр.
1500 бр.
200

Cynara cardunculus L. – Артишок и кардун
– за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

– за вегетат ивно разм ножаващ и се
сортове

60 растения

98. Daucus carota L. – Моркови

99.

1. Daucus carota L. – Моркови

50 000 бр.

2. Daucus carota L. – Фуражни моркови

50 000 бр.

Foeniculum vulgare Miller – Резене

100. Hibiscus esculentus L. – Бамя*

4000 бр.
200

БСК
третирани
(g)

нетретирани
(g)

БРОЙ 45
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

101. Lactuca sativa L. – Салата

РХС
нетретирани
(g)

БСК
третирани
(g)

нетретирани
(g)

15 000 бр.

102. Lens culinaris Medic. – Леща*

1000

103. Pastinaca sativa L. – Пащърнак*

15 000 бр.

104.

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.
W. Hill – Магданоз

30 000 бр.

105.

Phaseolus coccineus L. – Многоцветен
фасул

6000 бр.

106. Phaseolus vulgaris L. – Фасул
1. Phaseolus vulgaris L. – Фасул пешак

15 000 бр.

2. Phaseolus vulgaris L. – Фасул вейков

15 000 бр.

107. Pisum sativum L. (partim) – Грах
1. Pisum sativum L. (partim) – Грах набръчкан

12 000 бр.

2. Pisum sativum L. (partim) – Грах кръглозърнест

12 000 бр.

3. Pisum sativum L. (partim) – Грах захарен

12 000 бр.

108. Rhaphanus sativus L.
1. Rhaphanus sativus L. – Репички

14 000 бр.

2. Rhaphanus sativus L. – Ряпа

14 000 бр.

109. Rheum rhabarbarum L. – Ревен

10 бр. растения

110. Satureja hortensis L. – Чубрица*

25 000 бр.

111. Scorzonera hispanica L. – Черен корен

15 000 бр.

112. Solanum lycopersicum L. – Домати
– за размножаващи се със семена сортове

2500 бр.

– за вегетат ивно разм ножаващ и се
сортове

25 бр. растения

113. Solanum melongena L. – Патладжан

2500 бр.

114. Spinacia oleracea L. – Спанак
115.

20 000 бр.

Valerianella locusta (L.) Laterr. – Полска
салата

116. Vicia faba L. (partim) – Бакла

20 000 бр.
6000 бр.

117. Zea mays (partim)
1. Zea mays (partim) – Захарна царевица

1000

2. Zea mays (partim) – Пуклива царевица

1000
V II. Лоза

118. Vitis L – Лоза

5 бр.

32 бр.

VIII. Тютюн
119. Nicotiana tabacum L. – Тютюн

2

10

2
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Вид и количество посевен/посадъчен
материал
Групи култури, научно и обикновено име
на таксона

РХС
нетретирани
(g)

БСК
третирани
(g)

нетретирани
(g)

IX. Овощни родове и видове
120. Castanea sativa Mill. – Кестен

6 бр.

16 бр.

10 бр. едногодишни
присадени
дръвчета

10 бр.

122. Corylus avelana L. – Лешник (Леска)

4 бр.

16 бр.

123. Cydonia oblonga Mill. – Дюля

6 бр.

20 бр.

124. Ficus carica L. – Смокиня

6 бр.

20 бр.

125. Fortunella Swingle – Кумкуат

5 бр.

12 бр.

126. Fragaria L. – Ягода

40 бр.

80 бр.

127. Juglans regia L. – Обикновен орех

6 бр.

16 бр.

128. Malus Mill. – Ябълка

6 бр.

20 бр.

129. Olea europea L. – Маслина

6 бр.

12 бр.

130. Pistacia vera L. – Шам фъстък

6 бр.

12 бр.

10 бр. едногодишни
дръвчета

12 бр.

132. Prunus amygdalus Batch. – Бадем

6 бр.

16 бр.

133. Prunus armeniaca L. – Кайсия

6 бр.

20 бр.

134. Prunus avium (L.) L. – Череша

6 бр.

20 бр.

135. Prunus cerasus L. – Вишна

6 бр.

20 бр.

136. Prunus domestica L. – Слива

6 бр.

20 бр.

137. Prunus persica (L.) Batsch – Праскова

6 бр.

20 бр.

6 бр.

20 бр.

Ribes nigrum L. – Черно френско грозде
(Касис)

10 бр.

30 бр.

141. Ribes rubrum L. – Червено френско грозде

10 бр.

30 бр.

142. Ribes uva-crispa L. – Цариградско грозде

6 бр.

20 бр.

143. Rubus L. – Къпина

20 бр.

40 бр.

144. Rubus idaeus L. – Малина

20 бр.

40 бр.

145. Vaccinium L. – Боровинка

10 бр.

30 бр.

121. Citrus L. – Цитрусови

131. Poncirus Raf. – Трилистен „лимон“

138.

Prunus salicina Lindley – Върбови дна
слива

139. Pyrus L. – Круша
140.

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове,
започнали преди 1 юли 2016 г., съгласно чл. 3 на Директива 2015/1168/ЕС могат да се прилагат
съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими
преди изменението им с Директива 2015/1168/ЕС.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
4360
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 9 от 2008 г., бр. 33 от 2012 г.
и бр. 14 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 14а, ал. 1 думите „улавянето на
бензинови пари (УБП)“ се заменят с „УБП“.
§ 2. В чл. 14б т. 1 се изменя така:
„1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на
Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или
равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие
със стандарт EN 16321-1:2013;“.
§ 3. В чл. 14в, ал. 1, т. 1 след думата „годишно“ се добавя „в съответствие със стандарт
EN 16321-2:2013“.
§ 4. В чл. 14ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „прилагат“
се добавя „на хартиен или електронен носител“.
2. Точка 1 се отменя.
3. В т. 3 в края на изречението се добавя
„и документите от системата за управление,
на електронен носител“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. заверено копие на свидетелствата за
калибриране на еталоните и средствата за
измерване, като в слу чаи на елект ронно
подаване на документи се допуска заверено
сканирано копие;“.
§ 5. В чл. 14л се създава ал. 4:
„(4) Оправомощаването е за срок 4 години.“
§ 6. Създава се чл. 14р:
„Чл. 14р. (1) Българският институт по мет
рология извършва надзор на оправомощените
лица, който е планов или извънпланов, по
ред и начин, определен в процедури на БИМ.

ВЕСТНИК
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(2) Плановият надзор се извършва наймалко веднъж на всеки 12 месеца за периода
на оправомощаването.“
§ 7. В § 1а от допълнителните разпоредби съюзът „и“ преди думите „на Директива
2009/126/ЕО“ се заменя със запетая и в края
на изречението се добавя „и на Директива
2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври
2014 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива
2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на
бензиновите пари при зареждането на моторни
превозни средства на бензиностанции (OB L
304, 23.10.2014 г.)“.
§ 8. В приложение № 2, т. 1.1 думите „съответните норми за допустими емисии съгласно
Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими
емисии (концентрации в отпадъчни газове) на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници (ДВ, бр. 51
от 1998 г.) или Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници
на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.)“ се заменят
със „същите изисквания както при емисиите
от съоръженията за регенерация на бензиновите пари“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Навсякъде в наредбата „министъра на
икономиката и енергетиката“ и „министъра
на инвестиционното проектиране“ се заменят
съответно с „министъра на икономиката“
и „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 11. До 31.12.2018 г. за бензиностанциите,
които към датата на влизане в сила на наредбата са оборудвани със системи, съответстващи на Етап ІІ от УПБ, ефективността на
улавяне на бензиновите пари по чл. 14б, т. 1
може да се удостоверява със сертификат за
съответствие с европейски или национални
технически стандарти или процедури за одоб
рение на типа.
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
За министър на икономиката:
Даниела Везиева
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
4703

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на водоснабдителни системи
(обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 думите „съществените
изисквания“ се заменят с „основните изисквания“.
§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) При проектирането на водоснабдителните системи се предвиждат, а при изграждането им се влагат строителни продукти,
предназначени за контакт с питейна вода,
които отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България (обн., ДВ,
бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.).“
§ 3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Категоризацията на населените места
при проектиране на водоснабдителните системи се определя съгласно приложение № 2
от Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството за утвърждаване категоризация
на общините и категорията на населените места
в Република България (ДВ, бр. 66 от 2012 г.).“
§ 4. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:
„(4) Водоснабдителните норми за производствени и селскостопански сгради се определят
със заданието за проектиране с отчитане
технологичните изисквания към разхода на
вода за производствени и санитарно-хигиенни
нужди.“
§ 5. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. Общият баланс на водните количества при оборотно водоснабдяване включва
разхода на вода за производствени и санитарно-х игиенни н у ж ди и тех нологичните
загуби на вода, определени в съответствие с
технологичните изисквания и изчисления.“
§ 6. В чл. 231, ал. 1 думите „съществените
изисквания“ се заменят с „основните изисквания“.
§ 7. В чл. 285 ал. 3 се изменя така:
„(3) За нуждите на техническата експлоатация на водопроводите се предвиждат средства
за тяхното трасиране и обозначаване с цел
проследяване и/или откриване.“
Министър:
Лиляна Павлова
4418
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10700
от 14 октомври 2015 г.

по административно дело № 4416 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в съдебно
заседание на двадесет и осми септември две
хиляди и петнадесета година в състав: председател: Наталия Марчева, членове: Румяна
Папазова, Николай Гунчев, при секретар
Пенка Котанидис и с участието на прокурора
Искренна Величкова изслуша докладваното
от съдията Николай Гунчев по адм. дело
№ 4416 от 2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следв. от А дминист рат ивноп роцесуа лни я
кодекс (АПК).
Води се по жалба на „Елби плюс“ – ООД,
София, представлявано от Красимир Василев,
подадена чрез адв. Арабаджиева, срещу чл. 9,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове
и подвижни работни площадки, издадена от
министъра на труда и социалната политика
и министъра на образованието и науката, в
частта относно израза „за което инспекторите
на Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“ извършват технически
прегледи на крановете или площадките“.
В жалбата са изложени твърдения за противоречие на оспорената разпоредба с чл. 42
от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и чл. 108 от Наредбата за
безопасната експлоатация и техническ ия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС),
както и на чл. 6, ал. 1 от Директива 2006/42/
ЕС. Иска се отмяна на чл. 9, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и
реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки досежно израза
„за което инспекторите на Главна дирекция
„Инспекция за държавен технически надзор“
(ГД „ИДТН“) извършват технически прегледи
на крановете или площадките“. Претендира се
и присъждане на разноски, представляващи
адвокатско възнаграждение.
Ответниците – минист ърът на труда и
социалната политика и министърът на образованието и науката, не са взели становище
по жалбата.
Участвалият в настоящото производство
прокурор от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност
на оспорването и предлага жалбата да бъде
уважена. Изложени са съображения и за откло-
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нение от административнопроизводствените
правила поради неизпълнение на указанията
на съда, дадени с определение от 5.05.2015 г.
по административно дело № 4416 от 2015 г.,
тъй като ответниците не са представили заверено копие на цялата преписка по издаване
на Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки.
Настоящият тричленен съдебен състав от
шесто отделение на Върховния административен съд намира жалбата като подадена
от лице с правен интерес срещу подлежащ
на оспорване подзаконов нормативен акт за
процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
С процесната разпоредба на чл. 9, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки е предвидено
провеждането на курсове за правоспособност
да се извършва след издаване на писмено разрешение от началника на регионалния отдел
на ГД „ИДТН“, в чийто район се провежда
обучението, като разрешението се издава в
10-дневен срок след удостоверяване със съответните документи от организатора на курса,
което включва и наличието на безопасни и
подходящи за практическо обучение и провеждане на изпити товароподемни кранове
или подвижни работни площадки, за което
инспекторите на ГД „ИДТН“ извършват технически прегледи на крановете или площадките, а така също и съгласие от собственика
им за провеждане на практическото обучение
и/или изпитите по практика на неговите кранове или площадки. В § 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 1
от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки е посочено, че се издава на основание чл. 45, ал. 2 ЗТИП. Съгласно посочената
разпоредба министърът на образованието и
науката и министърът на труда и социалната
политика по предложение на председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приемат наредби за условията
и реда за придобиване на правоспособност
за упражняване на професии по обслужване
на съоръжения с повишена опасност и за
признаване на такава правоспособност, придобита в държава – членка на Европейския
съюз и на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави. С
оглед горното Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за
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условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки е
издадена от компетентни административни
органи в рамките на делегираните им от закона правомощия. Тази наредба е подзаконов
нормативен акт, като съгласно чл. 75, ал. 1
АПК следва да се квалифицира като нормативен административен акт. Наредбата съдържа
властническо волеизявление, има регулативен
характер, като правилата, които съдържа, са
процесуално правни норми, с оглед на което
попада в категорията на нормативните актове
по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи и законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. В настоящия
случай жалбоподателят е търговец, който има
лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение Център
за провеждане на професионално обучение
за правоспособност за управление на кран и
подвижни работни площадки. Според данните,
представени в жалбата, годишно правоспособност придобиват около 26 курса, което
налага извършването на средно шест прегледа
за техническа изправност на съоръженията.
За жалбоподателя тези прегледи затрудняват
дейност та на Цент ъра за професиона лно
обучение, като утежняват икономически и
финансово дружеството, а от друга страна,
самата сертификация изисква време и се
затруднява обучението на кадрите, които желаят да придобият правоспособност. Предвид
изложеното жалбата срещу чл. 9, ал. 1, т. 4
от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки е процесуално
допустима.
От данните по делото явства, че с жалба
от „Изамет 05“ – ЕООД, гр. Дупница, представлявано от управителя Илия Георгиев Златанов, е оспорена Наредба № 1 от 4.03.2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки. В хода
на съдебното производство към оспорването
се е присъединил и настоящият жалбоподател
„Елби плюс“ – ООД, София, представлявано
от Красимир Василев, но само по отношение
на разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 4 от оспорения подзаконов нормативен акт досежно
текста „за което инспекторите на ГД „ИДТН“
извършват технически прегледи на крановете или площадките“. С Решение № 14924 от
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10.12.2014 г., постановено по административно
дело № 7205/2014 г., Върховният административен съд е: 1. отменил по жалба на „Елби
плюс“ – ООД, разпоредбата на чл. 9, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки в частта „за
което инспекторите на ГД „ИДТН“ извършват
технически прегледи на крановете или площадките“; 2. отхвърлил оспорването на „Изамет
05“ – ЕООД, на цялата наредба; 3. осъдил
Министерството на образованието и науката и
Министерството на труда и социалните грижи
да заплатят на „Елби плюс“ – ООД, сумата
470 лв. разноски. Това решение е оспорено
с касационна жалба от Министерството на
труда и социалната политика в частта, с която
е отменена разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 4
от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки. В останалата
си част съдебното решение е влязло в сила.
С Решение № 3814 от 6.04.2015 г., постановено
по административно дело № 1577 от 2015 г.,
Върховният административен съд, петчленен състав, е отменил Решение № 14924 от
10.12.2014 г. по административно дело № 7205
от 2014 г. на тричленния състав на Върховния
административен съд в частта, с която е отменен чл. 9, ал. 1, т. 4 от процесната наредба, и
е върнал делото за ново разглеждане от друг
тричленен състав на същия съд по съображения, че в първоинстанционното производство
неправилно като ответници са конституирани
Министерството на образованието и науката
и Министерството на труда и социалната
политика вместо издателите на Наредба № 1
от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, а именно министърът на образованието и науката и министърът на труда и
социалната политика.
Предвид горното и във връзка с Решение
№ 3814 от 6.04.2015 г., постановено по административно дело № 1577 от 2015 г. на Върховния
административен съд, петчленен състав, е
образувано настоящото административно дело
№ 4416 от 2015 г. по описа на Върховния административен съд. С определение от 5.05.2015 г.
по настоящото дело ответниците – министърът на образованието и науката и министърът
на труда и социалната политика, са задължени
до насроченото открито съдебно заседание
да представят по делото заверено копие на
цялата преписка по издаване на Наредба № 1
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от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки. Така дадените указания не са изпълнени от административните органи нито
до проведеното открито съдебно заседание,
нито към настоящия момент.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
Нормативният акт се издава предвид чл. 77
АПК, след като проектът се обсъди с представените становища, предложения и възражения. Въпреки указанията, дадени от съда
с определението от 5.05.2015 г., ответниците
не са представили никакви доказателства за
проведено административно производство по
приемане на Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
к ранове и подви ж ни работни площа дк и.
Единственото доказателство по отношение
на административната процедура по издаването на процесната наредба е обявлението в
„Държавен вестник“, бр. 28 от 19.03.2002 г. за
приемането є.
Никакви доказателства няма проектът с
доклада да е публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката, съответно на страницата на Министерството на труда и социалната политика.
Спазването на предвидената процедура по
издаване на нормативни административни
актове е задължение на органите, осъществяващи държавно управление. Изработването
на проекта за нормативен акт трябва да става
при спазване на принципите на чл. 26 ЗНА
за обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност. Публикуването и публичното
оповестяване на проекта от неговия съставител
е гаранция за спазване на основни принципи
на административния процес, като законност,
достъпност и публичност, закрепени в чл. 4 и 12
АПК, защото осигурява на заинтересованите
лица възможност да участват в производството чрез изразяване на мнения и становища
по проблемите, които ги засягат. Поради
това нарушаването на чл. 26, ал. 2 ЗНА във
връзка с чл. 80 АПК в случая е съществено
и е основание по чл. 146, т. 3 АПК за отмяна
на оспорената разпоредба на чл. 9, ал. 1, т. 4
от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на пра-
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воспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки.
Освен изложеното оспорената разпоредба на
чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 4.03.2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки противоречи и на чл. 108, ал. 1 НБЕТНПС, което
от своя страна е нарушение на чл. 7, ал. 2
и чл. 12 от Закона за нормативните актове.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 от
4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки курсовете за правоспособност се
провеждат след издаването на писмено разрешение на началника на отдел ГД „ИДТН“,
в чийто район ще се провежда обучението.
Разрешението се издава в 10-дневен срок след
удостоверяване със съответните документи
от организатора на курса за наличието на
следните условия: 1. кандидатите за обучение
да отговарят на изискванията на чл. 4, т. 2 и
4 и чл. 7; 2. материално-техническа база; 3.
учебен план и учебни програми, съгласувани
с главния директор на ГД „ИДТН“; 4. безопасни и подходящи за практическо обучение и
провеждане на изпити товароподемни кранове
или подвижни работни площадки, за което
инспекторите на ГД „ИДТН“ извършват технически прегледи на крановете или подвижните
работни площадки, а така също и съгласие
от собственика им за провеждане на практическо обучение и/или изпитите по практика
на неговите кранове или площадки. Съгласно
чл. 1, ал. 1 от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки с нея
се уреждат условията и редът за придобиване на правоспособност за упражняване на
професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобил или на
самоходни и несамоходни шасита, и за признаване на такава правоспособност, придобита
в държава – членка на Европейския съюз, на
Европейското икономическо пространство
или в Швейцария. Оспорената разпоредба
на чл. 9, ал. 1, т. 4 е поместена в раздел II
на Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки, наименован
„Обучение“, като чл. 9 касае предпоставките
за получаване на разрешение за провеждане
на курсове за правоспособност. Реално при
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неизпълнение на посочените в чл. 9, ал. 1,
т. 1 до т. 4 изисквания организаторът на
професионалното обучение няма да получи
необходимото за упражняване на дейността
му разрешение.
Възражението в жалбата касае израза от
чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 „за което
инспекторите на ГД „ИДТН“ извършват технически прегледи на крановете или площадките“.
Според жалбоподателя техническите прегледи
на крановете или площадките преди всеки курс
на обучение налага тази техническа проверка
да се осъществява около 6 пъти в годината,
което от своя страна противоречи на заложените в чл. 108 от Наредбата за безопасната
експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС) изисквания
за технически прегледи за безопасност. В § 13
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на повдигателни съоръжения (приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.;
обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от
18.10.2010 г.) е посочено, че се издава на основание чл. 31 ЗТИП. С чл. 1 НБЕТНПС е
прието, че с тази наредба се уреждат: 1. изискванията за монтирането или разполагането
на повдигателните съоръжения, приложими
и при изработването на инвестиционните
проекти на строежите, където ще функционират съоръженията, както и за безопасната
експлоатация на повдигателните съоръжения;
2. редът за осъществяване на технически
надзор на повдигателните съоръжения; 3.
редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1
ЗТИП и издаване на удостоверения на лица
за поддържане, ремонтиране и преустройване
на повдигателни съоръжения. Член 31 ЗТИП
от своя страна предвижда, че за осигуряване
на безопасна експлоатация на съоръженията
с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията,
определени с наредби на Министерския съвет. Несъмнено НБЕТНПС е сред наредбите,
посочени в чл. 31 ЗТИП, поради което при
осъществяване на технически проверки следва да се прилагат разпоредбите, посочени в
нея. Отделно от изложеното, в чл. 42 ЗТИП
също е указано, че редът за извършване на
прегледите, проверките и изпитванията на
отделните видове съоръжения с повишена
опасност се определя с наредбите по чл. 31,
каквато е НБЕТНПС.
В чл. 108 НБЕТНПС е уредена периодичността, през която се извършват техническите
прегледи на регистрираните повдигателни
съоръжения, в различни хипотези, като периодичността на най-краткия период, през
който се извършват посочените прегледи за
безопасност, е 6 месеца след последния извършен технически преглед по т. 1 до т. 8, и
то за повдигателните съоръжения по чл. 2,
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ал. 1, т. 1 – 4 и 6 – 8, експлоатирани над
20 години от датата на пускането им в експлоатация. След като в НБЕТНПС е уреден
периодът, през който следва да се извършват
техническите проверки за безопасност на повдигателните съоръжения, не може в Наредба
№ 1 от 4.03.2002 г. да се въвежда друг подход
за проверка на същите тези съоръжения, при
условие че предметът, който урежда наредбата,
са условията и редът за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни
кранове и подвижни работни площадки.
Съгласно чл. 7, ал. 2 ЗН А наредбата е
нормативен акт, който се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения на
нормативен акт от по-висока степен.
В чл. 42 ЗТИП е предвидено редът за извършване на прегледите, проверките и изпитванията на отделните видове съоръжения с
повишена опасност да се определя с наредбите
по чл. 31, каквато е НБЕТНПС. Наредба № 1
от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки е издадена по сила на делегация
на закона – чл. 45, ал. 2 ЗТИП. Като подзаконов акт по неговото прилагане наредбата
може да урежда само материята, за която е
предвидено да бъде издадена – чл. 12 ЗНА.
Не е допустимо в подзаконовия нормативен
акт да бъдат предвидени разпоредби, които
допълват или изменят законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден друг
подзаконов нормативен акт.
Оспореният с жалбата текст от Наредба
№ 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за
п ри добиване и п ризнаване на п равоспо собност за упра ж н яване на професии по
у правление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки – чл. 9, ал. 1,
т. 4, в частта „за което инспекторите на ГД
„ИДТН“ извършват технически прегледи на
крановете или площадките“ допълва чл. 108
НБЕТНПС с допълнителни технически проверки на повдигателните съоръжения преди
всеки курс на обучение, като такава проверка
не е предвидена нито в НБЕТНПС, нито в
ЗТИП, нито в европейското законодателство.
По изложените съображения Върховният
административен съд приема, че оспореният с
жалбата текст от Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове
и подвижни работни площадки противоречи
на чл. 7, ал. 2 и чл. 12 ЗНА. Допълването на
чл. 108 НБЕТНПС може да стане само чрез
неговото изменение, но не и чрез подзаконов
нормативен акт, издаден преди него, с който
се урежда процесът за придобиване на пра-
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воспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки.
Член 9, ал. 1, т. 4 от процесната наредба в
частта относно „за което инспекторите на ГД
„ИДТН“ извършват технически прегледи на
крановете или площадките“ от Наредба № 1
от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки като незаконосъобразен, издаден
при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие
с материалноправните разпоредби, следва да
бъде отменен.
При този изход на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК възнаграждението за един адвокат, каквото е
искането на жалбоподателя, следва да се
възстанови от бюджета на органа, издал обжалвания административен акт.
Жалбоподателят е представил списък с
разноските по чл. 80 ГПК, поради което
Министерството на образованието и науката
и Министерството на труда и социалната политика следва да бъдат осъдени да заплатят
солидарно на „Елби плюс“ – ООД, разноски
в размер 500 лв. (представляващи адвокатско
възнаграждение).
Мотивиран така и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд
в тричленен състав на шесто отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на „Елби плюс“ – ООД,
разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба
№ 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление
на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на
образованието и науката и от министъра на
труда и социалната политика, в частта относно
израза „за което инспекторите на ГД „ИДТН“
извършват технически прегледи на крановете
или площадките“.
Осъжда Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и
социалната политика да заплатят на „Елби
п л юс“ – ООД, с ъс седа л и ще и а д рес на
управление София, ул. Граф Игнатиев 53,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, разноските, направени за
производството пред настоящата инстанция,
в размер 500 (петстотин) лв.
Решен ие т о може да се обж а л ва п ред
Върховния административен съд, петчленен
състав, с касационна жалба в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
4459
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2566
от 8 март 2016 г.

по административно дело № 14586 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на осемнадесети
февруари две хиляди и шестнадесета година
в състав: председател: Милка Панчева, членове: Атанаска Дишева, Георги Георгиев,
Тодор Тодоров, Росен Василев, при секретар
Милка Ангелова и с участието на прокурора
Лилия Маринова изслуша докладваното от
съдията Росен Василев по адм. дело № 14586
от 2015 г.
Производството e по чл. 208 и следващите
от АПК.
Образувано е по касационни жалби на
Министерството на труда и социалната политика, подадени чрез пълномощника Георги
Илиев – началник на отдел „Административно
и деловодно обслужване“ в дирекция „Правно
и административно обслужване и човешки
ресурси“, и на Министерството на образованието и науката, подадена чрез пълномощника
Росица Варадинова – главен експерт-юрист,
срещу Решение № 10700 от 14.10.2015 г. по
адм.д. № 4416 от 2015 г. на Върховния административен съд, шесто отделение.
Ответникът „Елби Плюс“ – ЕООД, чрез
процесуалния си представител оспорва касационните жалби и моли същите да бъдат оставени
без уважение като неоснователни. Претендира
разноски за касационната инстанция.
Ответникът „Изамет 05“ – ЕООД, не изразява становище по касационните жалби.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за липса
на отменителни основания по чл. 209 АПК.
Върховният административен съд приема,
че касационните жалби, подадени от Министерството на труда и социалната политика и
Министерството на образованието и науката,
са процесуално недопустими. Същите не са
участвали по делото пред първата инстанция,
поради което жалбите им са подадени от
ненадлежни страни. В производството пред
първоинстанционния съд страни са били министърът на труда и социалната политика и
министърът на образованието и науката, които
са издатели на оспорения административен
акт – Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условият а
и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки.
От приложените пълномощни (л. 6 и л. 11)
е видно, че процесуалните представители
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на двете министерства са упълномощени да
представляват и защитават Министерството
на труда и социалната политика, както и
министъра на труда и социалната политика,
съответно Министерството на образованието
и науката и министъра на образованието и
науката. Но двете жалби са подадени от министерствата, а не от съответните министри,
които са ответници в първоинстанционното
производство.
По изложените съображения определението
за даване ход на делото и ход по същество
следва да се отменят, касационните жалби да
се оставят без разглеждане, а производството
по настоящото дело да се прекрати.
С оглед изхода на спора всеки един от
жалбоподателите следва да бъде осъден да заплати на „Елби Плюс“ – ЕООД, по 250 (двеста
и петдесет) лв. – разноски за касационната
инстанция.
Водим от горното и на основание чл. 215,
т. 1 АПК, Върховният административен съд,
петчленен състав на втора колегия,
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя определенията от 18.02.2016 г. за
даване ход на делото и ход по същество.
Оставя без разглеждане касационните жалби на Министерството на труда и социалната
политика, подадени чрез пълномощника Георги
Илиев – началник на отдел „Административно
и деловодно обслужване“ в дирекция „Правно
и административно обслужване и човешки
ресурси“, и на Министерството на образованието и науката, подадена чрез пълномощника
Росица Варадинова – главен експерт-юрист,
срещу Решение № 10700 от 14.10.2015 г. по
адм.д. № 4416 от 2015 г. на Върховния административен съд, шесто отделение.
Прек ратя ва п роизводс т во т о по а д м.д.
№ 14586 от 2015 г. на Върховния административен съд, петчленен състав, втора колегия.
Осъжда Министерството на труда и социа лната политика да заплати на „Елби
п л юс“ – ООД, с ъс седа л и ще и а д рес на
управление София, ул. Граф Игнатиев 53,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, разноските, направени за
производството пред настоящата инстанция,
в размер 250 (двеста и петдесет) лв.
Осъжда Министерството на образованието
и науката да заплати на „Елби плюс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Граф Игнатиев 53, вх. Б, ет. 1, ап. 4, разноските, направени за производството пред
настоящата инстанция, в размер 250 (двеста
и петдесет) лв.
Определението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
4460
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища разрешавам на „ДЦГР Пийкабуу“ – ООД, представлявано от Анна-Мария
Веселинова Йоцова, ЕИК 202466386, със седалище
и адрес на управление София 1616, район „Витоша“, ж.к. Бояна, ул. Сири дол 15В, да открие
Частно основно училище „Откривател“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование и учебен план за прогимназиална
степен на основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Откривател“ – София, е: София, кв.
Драгалевци, ул. Глухарче 1.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
кв. Драгалевци, ул. Глухарче 1.
5. Училището се управлява и представлява от
Михаела Иванова Михайлова-Ботева.

4451

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Омега София“ – София, изменям
Заповед № РД-14-83 от 18.05.2007 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-351 от 22.07.2008 г. и Заповед
№ РД-14-104 от 20.07.2010 г., както следва: думите
„Училището се управлява и представлява от Роза
Кирилова Кръстева“ се заменят с „Училището се
управлява и представлява от Христина Дойнова
Влахова-Гьокова“.
Министър:
М. Кунева
4452
ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, про-

мени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна езикова
гимназия с изучаване на чужди езици „Джордж
Байрон“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-12
от 1.04.1998 г., изм. и доп. със Заповед № 14-169
от 4.08.2000 г., Заповед № 14-149 от 29.07.2002 г. и
Заповед № РД-14-152 от 04.11.2010 г., както следва:
изречението „Адресът на училището е: гр. Варна,
спирка Почивка, сградата на ТХВП и химични
технологии“ се заменя с „Адресът на училището
е: гр. Варна, ул. Д-р Борис Божков 1 (сградата
на ДИКПО – Варна)“.
Министър:
М. Кунева
4453
ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище
„Талант“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-37 от
11.04.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-40 от
26.04.2013 г. и Заповед № РД-14-17 от 12.03.2015 г.,
както следва: изречението „Адресът на училището
е: гр. Варна, ул. Цар Симеон І № 25“ се заменя
с „Адресът на училището е: гр. Варна, ул. Д-р
Василаки Пападопулу 52“.
Министър:
М. Кунева
4454
ЗАПОВЕД № РД-14-24
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна детска градина „Детство мое“, Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-04 от 7.01.2010 г. (обн., ДВ, бр. 10 от
2010 г.), както следва: изречение пето се изменя
така: „Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: Пловдив, ул. Гладстон 38,
УПИ I-649, 650, кв. 155, и ул. Виктор Юго 24“.

4455

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Джани Родари“ – София, изменям
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ДЪРЖАВЕН

Заповед № РД-14-14 от 16.03.2006 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-155 от 28.07.2006 г., Заповед
№ РД-14-84 от 18.05.2007 г., Заповед № РД-14-3 от
7.01.2010 г., Заповед № РД-14-100 от 12.12.2014 г. и
Заповед № РД-14-24 от 15.05.2015 г., както следва:
думите „Детската градина се управлява и представлява от Илиана Сашова Тодорова“ се заменят
с „Детската градина се управлява и представлява
от Йорданка Петрова Йосифова“.
Министър:
М. Кунева
4456
ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска
градина „Мечтатели“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-45 от 23.05.2013 г., както следва: думите
„Детската градина се управлява и представлява от Пенка Борисова Генадиева“ се заменят с
„Детската градина се управлява и представлява
от Стамена Валентинова Христова“.
Министър:
М. Кунева
4457

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-289
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения
правилник на Министерството на околната среда
и водите, приет с ПМС № 274 от 2009 г., във
връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества
и смеси утвърждавам случаите на освобождаване
от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на
електрическото и електронното оборудване (ЕЕО)
считано от 1 юни 2016 г. съгласно приложение № 1
и приложение № 2, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на околната
среда и водите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Превантивна
дейност“ при Министерството на околната среда
и водите.
Тази заповед адаптира приложения III и IV
към Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употреба на определени опасни вещества
в електрическото и електронното оборудване
съгласно следните делегирани директиви:
1. Делегирана директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г.
(ОВ, L 174, 1.7.2011 г.; попр., ОВ, L 209, 4.8.2012 г.).
2. Делег и ра на д и рек т и ва 2012/50/ ЕС на
Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ, L 348,
18.12.2012 г.).

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

3. Делег и ра на д и рек т и ва 2012/51/ ЕС на
Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ, L 348,
18.12.2012 г.).
4. Делегирана директива 2014/1/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/45, 9.1.2014 г.).
5. Делегирана директива 2014/2/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г.(ОВ, L 4/47, 9.1.2014 г.).
6. Делегирана директива 2014/3/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/49, 9.1.2014 г.).
7. Делегирана директива 2014/4/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/51, 9.1.2014 г.).
8. Делегирана директива 2014/5/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г.(ОВ, L 4/53, 9.1.2014 г.).
9. Делегирана директива 2014/6/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/55, 9.1.2014 г.).
10. Делегирана директива 2014/7/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/57, 9.1.2014 г.).
11. Делегирана директива 2014/8/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/59, 9.1.2014 г.).
12. Делегирана директива 2014/9/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/61, 9.1.2014 г.).
13. Делегирана директива 2014/10/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/63,
9.1.2014 г.).
14. Делегирана директива 2014/11/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/65,
9.1.2014 г.).
15. Делегирана директива 2014/12/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/67,
9.1.2014 г.).
16. Делегирана директива 2014/13/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/69,
9.1.2014 г.).
17. Делегирана дирек тива 2014/14/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/71,
9.1.2014 г.).
18. Делегирана директива 2014/15/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/73,
9.1.2014 г.).
19. Делегирана директива 2014/16/ЕС на
Комисията от 18 октомври 2013 г. (ОВ, L 4/75,
9.1.2014 г.).
20. Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/86, 20.5.2014 г.).
21. Делегирана директива 2014/71/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/76, 20.5.2014 г.).
22. Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/74, 9.1.2014 г.).
23. Делегирана директива 2014/69/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/72, 9.1.2014 г.).
24. Делегирана директива 2014/75/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/84, 20.5.2014 г.).
25. Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/78, 20.5.2014 г.).
26. Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/80, 20.5.2014 г.).
27. Делегирана директива 2014/74/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ, L 148/82, 20.5.2014 г.).
28. Делегирана директива (ЕС) 2015/573 на
Комисията от 30 януари 2015 г. (ОВ, L 94/4,
10.04.2015 г.).
29. Делегирана директива (ЕС) 2015/574 на
Комисията от 30 януари 2015 г. (ОВ, L 94/4,
10.04.2015 г.).
Министър:
Ив. Василева

С Т Р.
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Приложение № 1

Случаи на употреба в материали и компоненти на ЕЕО, освободени от ограничението по чл. 2,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на ЕЕО във връзка с ограниченията
за употреба на определени опасни вещества
№

Освобождаване

Обхват и дати на прилагане

1

Живак в едноцокълни (компактни) луминесц ентни
лампи, който не превишава (на горелка):

1, a)

За целите на общото осветление < 30 W: 5 mg

1, б)

За целите на общото осветление > 30 W и < 50 W: 5 mg Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg
на горелка могат да бъдат използвани
след 31 декември 2011 г.

1, в)

За целите на общото осветление > 50 W и < 150 W: 5 mg

1, г)

За целите на общото осветление > 150 W: 15 mg

1, д)

За целите на общото осветление с кръгла или квадратна Без ограничение на употребата до
форма на конструкцията и диаметър на тръбата < 17 mm 31 декември 2011 г.; 7 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

1, е)

За специални цели: 5 mg

1, ж)

За целите на общото осветление < 30 W и продължи- Изтича на 31 декември 2017 г.
телност на експлоатация над 20 000 часа: 3,5 mg

2, a)

Живак в двуцокълни линейни луминесцентни лампи
за целите на общото осветление, който не превишава
(за една лампа):

Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg
на горелка могат да бъдат използвани след 31 декември 2011 г. до 31
декември 2012 г.; 2,5 mg на горелка
трябва да бъдат използвани след 31
декември 2012 г.

2, a), 1) Трилентов луминофор с нормална продължит елност Изтича на 31 декември 2011 г.; 4 mg
на експлоатация и диаметър на тръбата < 9 mm (на- на лампа могат да бъдат използвани
пример T2): 5 mg
след 31 декември 2011 г.
2, a), 2) Трилентов луминофор с нормална продължит елност Изтича на 31 декември 2011 г.; 3 mg
на експлоатация и диаметър на тръбата > 9 mm и < на лампа могат да бъдат използвани
17 mm (например T5): 5 mg
след 31 декември 2011 г.
2, a), 3) Трилентов луминофор с нормална продължит елност Изтича на 31 декември 2011 г.; 3,5 mg
на експлоатация и диаметър на тръбата > 17 mm и < на лампа могат да бъдат използвани
28 mm (например T8): 5 mg
след 31 декември 2011 г.
2, a), 4) Трилентов луминофор с нормална продължит елност Изтича на 31 декември 2012 г.; 3,5 mg
на експлоатация и диаметър на тръбата > 28 mm (на- на лампа могат да бъдат използвани
пример T12): 5 mg
след 31 декември 2012 г.
2, a), 5) Трилентов луминофор с нормална продължит елност Изтича на 31 декември 2011 г.; 5 mg
на експлоатация (> 25 000 часа): 8 mg
на лампа могат да бъдат използвани
след 31 декември 2011 г.
2, б)

Живак в други луминесцентни лампи, който не превишава (на лампа):

2, б), 1) Линейни халофосфатни лампи с диаметър на тръбата Изтича на 13 април 2012 г.
> 28 mm (например T10 и T12): 10 mg
2, б), 2) Нелинейни халофосфатни лампи (всички диаметри): Изтича на 13 април 2016 г.
15 mg
2, б), 3) Нелинейни лампи с трилентов луминофор и диаметър Без ограничение на употребата до
на тръбата > 17 mm (например T9)
31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.
2, б), 4) Лампи за целите на друго общо осветление и за спе- Без ограничение на употребата до
циални цели (например индукционни лампи)
31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.
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3

Живак в луминесцентни лампи със студен катод и
в луминесцентни лампи с външни електроди (CCFL
и EEFL) за специални цели, който не превишава (на
лампа):

3, a)

Малка дължина (< 500 mm)

Без ограничение на употребата до
31 декември 2011 г.; 3,5 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

3, б)

Средна дължина (> 500 mm и < 1500 mm)

Без ограничение на употребата до
31 декември 2011 г.; 5 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

3, в)

Голяма дължина (> 1500 mm)

Без ограничение на употребата до
31 декември 2011 г.; 13 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, a)

Живак в други газоразрядни лампи с ниско налягане Без ограничение на употребата до
(на лампа)
31 декември 2011 г.; 15 mg на лампа
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, б)

Живак в натриеви лампи с високо налягане (лампи с
натриеви пари) за целите на общото осветление, който
не превишава (на горелка) в лампи с подобрен индекс
на цветопредаване Ra > 60:

4, б) – I P < 155 W

Без ограничение на употребата до 31
декември 2011 г.; 30 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, б) – II 155 W < P < 405 W

Без ограничение на употребата до 31
декември 2011 г.; 40 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, б) – III P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31
декември 2011 г.; 40 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, в)

Живак в други натриеви лампи с високо налягане (лампи с натриеви пари) за целите на общото осветление,
който не превишава (на горелка):

4, в) – I P < 155 W

Без ограничение на употребата до
31 декември 2011 г.; 25 mg на жичка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, в) – II 155 W < P < 405 W

Без ограничение на употребата до 31
декември 2011 г.; 30 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, в) – III P > 405 W

Без ограничение на употребата до 31
декември 2011 г.; 40 mg на горелка
могат да бъдат използвани след 31
декември 2011 г.

4, г)

Живак в живачни лампи с високо налягане (лампи с Изтича на 13 април 2015 г.
живачни пари) (HPMV)

4, д)

Живак в металхалогенни лампи (MH)

4, е)

Живак в други газоразрядни лампи за специални цели,
непосочени в настоящото приложение
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4, ж)

Живак в ръчно изработени светещи газор азрядни тръби Изтича на 31 декември 2018 г.
(РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архит ектурно и специализирано осветление, и
светлинни творби на изкуството, в които съдърж анието
на живак се ограничава, както следва:
а) 20 mg на електродна двойка + 0,3 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за приложения на открито и приложения на закрито, изложени
на температури под 20 °C;
б) 15 mg на електродна двойка + 0,24 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за всички
други приложения на закрито.

5, a)

Олово в стъклото на електроннолъчеви тръби

5, б)

Олово в стъклото на луминесцентни лампи, чието
тегловно съдържание не превишава 0,2 %

6, a)

Олово като легиращ елемент за инструментална стомана и в поцинкована стомана с тегловно съдържание
на олово до 0,35 %

6, б)

Олово като легиращ елемент за сплави на алуминия
с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

6, в)

Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %

7, a)

Олово в припой за висока температура на топене (т.е.
сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)

7, б)

Олово в припои за сървъри, системи от запаметяващи
устройства и масиви от запаметяващи устройства, мрежово инфраструктурно оборудване за комутиране на
пакети, предаване на сигнали и на данни и мрежово
управление за целите на далекосъобщенията

7, в) – I Електрически и електронни компоненти, съдържащи
олово в стъклен или керамичен диелектрик, различен
от керамичния диелектрик на кондензатори (например
пиезоелектрични елементи) или в химични съединения,
представляващи стъклена или керамична матрица
7, в) – II Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за
номинално напрежение от 125 V AC или 250 V DC,
или по-високо
7, в) – III Олово в керамичен диелектрик на кондензатори за Изтича на 1 януари 2013 г. и след
номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V тази дата може да бъде използвано
AC или 250 V DC
в резервни части за ЕЕО, пуснато на
пазара преди 1 януари 2013 г.
7, в) – IV Олово в керам и ч н и д иелек т ри ч н и мат ериа л и на Изтича на 21 юли 2016 г.
основата на оловен титанат цирконат, използвани в
кондензатори, които са част от интегрални схеми или
дискретни полупроводникови елементи
8, a)

Кадмий и химичните му съединения в топлинни защити Изтича на 1 януари 2012 г. и след
с полимерна сачма с еднократно действие
тази дата може да бъде използвано
в резервни части за ЕЕО, пуснато на
пазара преди 1 януари 2012 г.

8, б)

Кадмий и съединенията му в електрически контакти

9

Шествалентен хром като антикорозионна добавка в
охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание
в охлаждащия разтвор

9, б)

Олово в лагерни черупки и втулки за компресори с
хладилен агент за системи за отопление, вентилация
и климатични и хладилни (HVACR) инсталации
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11, a)

Олово, използвано в системи с контактни изводи, Може да бъде използвано в резервни
съвместими с технологията C-press
части за ЕЕО, пуснато на пазара
преди 24 септември 2010 г.

11, б)

Олово, използвано в системи, различни от системите с Изтича на 1 януари 2013 г. и след
контактни изводи, съвместими с технологията C-press тази дата може да бъде използвано
в резервни части за ЕЕО, пуснато на
пазара преди 1 януари 2013 г.

12

Олово като материал за покритие при пръстено-образни Може да бъде използвано в резервни
топлопроводими модули от типа c-ring
части за ЕЕО, пуснато на пазара
преди 24 септември 2010 г.

13, a)

Олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

13, б)

Кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла,
използвани за еталонни отразители

14

Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента, Изтекло на 1 януари 2011 г. и след
за свързването на изводите и корпуса на микропроцесори тази дата може да бъде използвано
с тегловно съдържание на олово над 80 % и под 85 % в резервни части за ЕЕО, пуснато на
пазара преди 1 януари 2011 г.

15

Олово в припой за създаване на надеждна елект рическа
връзка между полупроводниковия кристал и носещата
част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

16

Олово, съдържащо се в прави лампи с нажежаема Изтича на 1 септември 2013 г.
спирала, чиито тръби са със силикатно покритие

17

Оловен халогенид, използван като агент на излъчване в
газоразрядните лампи с висок интензитет (HID), предназначени за употреба в професионалната репрография

18, a)

Олово като активатор в луминесциращия прах (мак- Изтекло на 1 януари 2011 г.
симум 1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни лампи, използвани като специални лампи за
репрографиране чрез диазотипия, литография, уреди
за улавяне на насекоми, уреди за фотохимични и
лечебни процеси, съдържащи луминофори като SMS
(Sr,Ba)2 MgSi 2O 7:Pb)

18, б)

Олово като активатор в луминесциращия прах (максимум 1 % тегловно съдържание на олово) на газоразрядни лампи, използвани като лампи за солариуми,
съдържащи луминофори като BSP(BaSi 2O 5:Pb)

19

Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични съединения Изтекло на 1 юни 2011 г.
като основна амалгама и с PbSn-Hg като спомагателна
амалгама във висококомпактните енергоспестяващи
лампи (ESL)

20

Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване на Изтекло на 1 юни 2011 г.
предните и задните подложки на плоските луминесцентни лампи, предназначени за употреба в екрани с
течни кристали (LCD)

21

Олово и кадмий в печатарските мастила за нанасяне на
емайлови покрития върху стъкла, като боросиликатно
стъкло и натриево-калциево силикатно стъкло

23

Олово в окончателни покрития на елементи със ситна Може да бъде използвано в резервни
стъпка, различни от съединители със стъпка 0,65 mm части за ЕЕО, пуснато на пазара
или по-малка
преди 24 септември 2010 г.

24

Олово в припой за запояване към машинно обработените дискови кондензатори за монтаж в проходни
отвори и многослойните керамични кондензатори на
основата на планарна матрица
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25

Оловен оксид в екрани с електронни излъчв атели с
повърхностна проводимост (SED), които се използват в
конструктивни елементи, по-специално в стъклоприпоя
и фритования пръстен

26

Оловен оксид в стъклената колба на лампи за черна Изтекло на 1 юни 2011 г.
светлина (BLB)

27

Оловни сплави като припой за преобразуватели, които Изтекло на 24 септември 2010 г.
се използват във високоговорители с висока мощност
(предназначени за работа в течение на няколко часа
при нива на акустична мощност от 125 dB ниво на
звуковото налягане и повече)

29

Олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно
приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) от Директива
69/493/ЕИО на Съвета (1)

30

Сплави на кадмия под формата на спойки за електрическа/механична връзка на електрически проводници,
разположени директно върху звуковата намотка в
прео бразувателите, използвани в мощните високоговорители с нива на звуковото налягане от 100 dB (A)
и повече

31

Олово в материалите на спойките в плоските луминесцентни лампи без живак (които например се използват в течнокристалните екрани, в декоративното
или промишленото осветление)

32

Оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата
на прозоречни модули за аргонови и криптонови газо
разрядни тръби за лазери

33

Олово в припой за запояване на тънки медни жички с
диаметър 100 ^m или по-малък в силови трансформатори

34

Олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет)

36

Живак, използван като инхибитор срещу разпрашване
на катода при постояннотокови плазмени дисплеи със
съдържание до 30 mg на дисплей

37

Олово в покритието на високоволтови диоди на основата
на маса от стъкло, легирано с цинков борат

38

Кадмий и кадмиев оксид в дебелослойни пасти, използвани върху берилиев оксид, запоен с алуминий

39

Кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа Изтича на 1 юли 2014 г.
на съединения II – VI (< 10 ^g Cd за mm 2 светлоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни
или дисплейни системи

40

Кадмий във фоторезистори за аналогови оптрони, Изтича на 31 декември 2013 г.
използвани в професионално аудиооборудване

41

Олово в припой и покрития за клеми на елект рически Изтича на 31 декември 2018 г.
и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други
електрически и електронни системи за управление
на двигатели, които по технически причини трябва
да бъдат монтирани направо върху коляновия вал
или в картера или в цилиндъра на ръчно преносими
двигатели с вътрешно горене (класове SH:1, SH:2,
SH:3 от Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене
за извънпътна техника по отношение на емисиите на
замърсители, издадена от министъра на земеделието
и горите (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 69 от
2012 г. и бр. 3 от 2014 г.)

Изтекло на 1 юли 2010 г.
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Случаи на специфични приложения, освободени
от ограничението по чл. 2, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара на
ЕЕО във връзка с ограниченията за употреба
на определени опасни вещества, отнасящи се за
материали и компоненти на медицински изделия
и прибори за контрол и управление, които са ЕЕО
Оборудване, което използва йонизиращи лъчения или което е предназн ачено за откриване
на йонизиращи лъчения:
1. Олово, кадмий и живак в детектори за
йонизиращо лъчение
2. Оловосъдържащи лагери в рентгеновите
тръби
3. Олово в уредите за усилване на електромагнитното излъчване: микроканални и капилярни плочи
4. Олово в стъклените фрити на рентгеновите
тръби и усилвателите на изображение, както и
олово в свързващото вещество на стъклените
фрити за производство на газови лазери и електровакуумни лампи, които преобразуват електромагнитното излъчване в електрони
5. Олово в екраните за защита от йонизиращи лъчения
6. Олово в предметите за изпитване с рентгенови лъчи
7. Кристалите на оловния стеарат за дифракция на рентгенови лъчи
8. Източници с радиоактивни изотопи на
кадмия за преносими спектр ометри с рентгенова
флуоресценция
Сензори, детектори и електроди:
1а. Олово и кадмий в йоноизбирателни електроди, включително стъкло за рН електроди
1б. Оловни аноди в електрохимичните кислородни датчици
1в. Олово, кадмий и живак в детекторите за
инфрачервени лъчи
1г. Живак в еталонните електроди: живачен
хлорид с ниско съдържание на хлорид, живачен
сулфат и живачен оксид
Други:
9. Кадмий в хелиево-кадмиевите лазери
10. Олово и кадмий в лампите на спектрометрите с атомна абсорбция
11. Олово в сплави като свръхпроводник и
топлопроводящ материал в оборудването за
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
12. Олово и кадмий в метални връзки, създаващи свръхпроводящи магнитни вериги в детектори
за магнитно-резонансни томографи (MRI), за
свръхпроводящи квантови интерферентни уреди
(SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс
(NMR) или за масспектрометри, използващи
преобразувание на Фурие (FTMS). Валидно до
30 юни 2021 г.
13. Олово в противотежести
14. Олово в пиезоелектричните монокристални материали за ултразвукови преобразуватели
15. Олово в припоите за свързване чрез спойки
на ултразвукови преобразуватели

ВЕСТНИК
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16. Живак в мостове с висока точност за
измерване на загуби и капацитет, както и във
високочестотни комутатори и релета с висока
честота в приборите за контрол и управление, в
количества, които не превишават 20 mg живак
на един комутатор или реле
17. Олово в припоите в преносимите дефибрилатори за спешни случаи
18. Олово в припоите в инфрачервените модули за проектиране на изобр ажения с високо
качество, чувствителни в обхвата 8 – 14 ^m
19. Олово в течнокристалните силициеви
(LCoS) екрани
20. Кадмий във филтрите за измерване на
рентгеновите лъчения
21. Кадмий в състава на фосфорните покрития в усилвателите на рентгенови изображения
до 31 декември 2019 г. и в резервните части за
рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС
преди 1 януари 2020 г.
22. Оловно-ацетатен маркер за употреба в
стереотаксически рамки за глава, използвани при
компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и в системите
за позициониране при гама-терапия и адронна
терапия. Валидно до 30 юни 2021 г.
23. Олово в качеството на легиращ елемент в
лагери и износващи се повърхности в медицинска
апаратура, изложена на йонизиращо лъчение.
Валидно до 30 юни 2021 г.
24. Олово за осигуряване на вакуумно плътни
свързвания между алуминий и стомана в усилватели на рентгенови изображения. Валидно до
31 декември 2019 г.
25. Олово в повърхностните покрития на
щифтови съединителни системи, за които са
необходими немагнитни съединители и които
се използват дълготрайно при температури под
-20 °С при съответните нормални условия на
работа и съхранение. Валидно до 30 юни 2021 г.
26. Олово във:
– припои за печатни платки,
– покрития на изводи на електрически и електронни елементи и покрития на печатни платки,
– припои за свързване на проводници и кабели,
– припои за свързване на измервателни преобразуватели (transducers) и датчици,
които се използват трайно при температури под
-20 °C при нормални условия на работа и съхранение. Валидно до 30 юни 2021 г.
27. Олово във:
– припои,
– покрития на изводи на електрически и
електронни елементи и печатни платки,
– съединения на електрически проводници,
екрани и затворени съедин ители,
които се използват във:
а) магнитни полета, разположени в сферата
с радиус 1 m около изоцентъра на магнита в
апаратура за магнитно-резонансна томография,
включително измервателни уреди за състоянието
на пациента, предназначени да бъдат използвани
в тази сфера; или
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б) магнитни полета на разстояние под 1 m от
външните повърхности на циклотронни магнити,
магнити за транспортиране на снопове частици
и за управление на посоката на снопове частици,
използвани при адронната терапия.
Валидно до 30 юни 2020 г.
28. Олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев телурид и
кадмиев цинков телурид към печатни платки.
Валидно до 31 декември 2017 г.
29. Олово в сплави, представляващи свръхпроводящи или топлопроводящи материали,
използвани в студените глави на криогенни
охладители и/или в криогенно охлаждани студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално свързване, съответно
в медиц ински апарати (категория 8), и/или в
промишлени контролни и регул иращи прибори.
Валидно до 30 юни 2021 г.
30. Шествалентен хром в дозаторите на алкални метали, използвани за изработването на
фотокатоди за усилватели на рентгенови изображения до 31 декември 2019 г., както и в резервни
части за рентгенови системи, пуснати на пазара
в ЕС преди 1 януари 2020 г.
31. Олово, кадмий и шествалентен хром в
повторно използвани резервни части, произхождащи от медицински апарати, пуснати на пазара
преди 22 юли 2014 г., и вложени в изделия от
категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли
2021 г., при условие че повторната употреба
се извършва в подлежащи на одит затворени
свързани стопански системи за връщане и тази
повторна употреба на части е съобщена на потребителя. Валидно до 21 юли 2021 г.
32. Олово в припои за печатни платки за
детектори и блокове за събиране на данни на
позитронно-емисионни томографи, интегрирани
в апаратура за магнитно-резонансна томография.
Валидно до 31 декември 2019 г.
33. Олово в припои за наситени печатни
платк и, използвани в мобилни медицинск и
апарати от класове IIa и IIб съгласно Закона за
медицинските изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване
на съответствието със съществените изисквания
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за медицинските изделия, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм., бр. 106
от 2008 г.), различни от преносимите дефибрилатори за спешна помощ. Валидно до 30 юни
2016 г. за медицинските апарати от клас ІІа и
до 31 декември 2020 г. по отношение на медицинските апарати от клас ІІб.
34. Олово като активатор в луминесциращия
прах на газоразрядни лампи, използвани като
лампи за екстракорпорална фотофореза и съдържащи луминофори от BSP (BaSi 2O 5:Pb). Валидно
до 22 юли 2021 г.
35. Живак във флуоресцентни лампи със студен
катод за подсветка на течнокристални екрани,
който не превишава 5 mg на лампа, използвани в
промишлените прибори за контрол и управление,
пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.
Изтича на 21 юли 2024 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

36. Олово, употребявано в различни от C-press
съвместимите щифтови конекторни системи, за
промишлени прибори за контрол и управление.
Изтича на 31 декември 2020 г. Може да се употребява и след тази дата в резервни части за
промишлени прибори за контрол и управление,
пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.
37. Олово в платинирани платинени електроди, използвани за измерване на проводимостта,
когато се прилага най-малко едно от следните
условия:
а) широк спектър измервания, като обхватът
на проводимостта покрива диапазон с разлика,
по-голяма от 1 порядък (напр. обхват между
0,1 mS/m и 5 mS/m) в лабораторни приложения
за неизвестни концент рации;
б) измервания на разтвори, при които се изисква точност от ± 1 % от диапазона на пробата
и висока устойчивост на корозия на електрода
за някой от следните случаи:
i) разтвори с киселинност < pH 1;
ii) разтвори с алкалност > pH 13;
iii) корозионно действащи разтвори, съдържащи халогенен газ;
в) измервания на проводимости над 100 mS/m,
които трябва да бъдат извършени с преносими
инструменти. Изтича на 31 декември 2018 г.
38. Олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност,
с над 500 връзки на интерфейс, използвани в
рентгенови детектори за компютърна томография
и рентгенови системи. Изтича на 31 декември
2019 г. Може да се употребява и след тази дата
в резервни части за КТ и рентгенови системи,
пуснати на пазара преди 1 януари 2020 г.
39. Олово в микроканални плочи (МКП),
използвани в оборудване, което има най-малко
една от следните характеристики:
а) компактен размер на детектора за елект рони и ли йони, когато п рост ранст вото за
детектора е ограничено до максимум 3 mm/
МКП (височина на детектора + място за монтаж на МКП), максимум 6 mm общо, и когато
алтернативната концепция, осигуряваща повече място за детектора, е научно и технически
неприложима;
б) двумерна пространствена разделителна
способност за откриване на електрони или йони,
когато се прилага най-малко едно от следните
условия:
i) време на реакция, по-кратко от 25 ns;
ii) област на детекция от пробата, по-голяма
от 149 mm 2;
iii) коефициент на размножение, по-голям
от 1,3 х 10 3;
в) време на реакция, по-малко от 5 ns, за
откриването на електрони или йони;
г) област на детекция от пробата, по-голяма
от 314 mm 2 за откриване на електрони или йони;
д) коефициент на размножение, по-голям от
4,0 х 10 7.
Освобождаването изтича на следните дати:
а) 21 юли 2021 г. за медицинските изделия и
приборите за контрол и управление;
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б) 21 юли 2023 г. за медицински изделия за
диагностика инвитро;
в) 21 юли 2024 г. за промишлени прибори за
контрол и управление.
40. Олово в керамиката на диелек т рика
на кондензатори с номинално напрежение до
125 ~V или до 250 -V, използвани в промишлени
контролни и регулиращи прибори. Изтича на
31 декември 2020 г. Може да се използва след
тази дата по отношение на резервни части за
промишлени контролни и регулиращи прибори,
пуснати на пазара преди 1 януари 2021 г.
41. Олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид (PVC), който се използва като
базов материал в амперометрични, потенциометрични и кондуктометрични електрохимични
сензори, които се използват в медицински уреди
за инвитро диагностика за анализ на кръв и
други телесни течности и газове. Изтича на 31
декември 2018 г.
42. Живак в електрически ротационни съединители за интраваскуларно ултразвуково образно
изследване, които позволяват висока честота на
работния режим на експлоатация (> 50 MHz).
Изтича на 30 юни 2019 г.
4449

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 12-34
от 1 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ с идентификатори
07079.1.1104, 07079.1.1332, 07079.1.1333, 07079.1.1472
и 07079.1.1476 по К К на гр. Бу ргас, част от
КПИИ по чл. 150 ЗУТ за обект: Укрепване на
свлачище на кв. Сарафово – етап III.2, община
Бургас, с който се обособяват два нови УПИ:
УПИ I – за благоустрояване, спорт, атракции и
инфраструктура, и УПИ II – за благоустрояване,
алея и брегоукрепване, и обособяване на нова
тупикова обслужваща улица с о.т. 185 – о.т. 210 –
о.т. 211 – о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 214 – о.т. 215 и
о.т. 216 за осигуряване на транспортен достъп
до УПИ I и УПИ II в обвръзка със съществуващата улична мрежа на м. Ъгъла, кв. Сарафово,
с предвиждане за изграждане на малки обекти
от лек тип, посочени с ограничителни линии на
застрояване, с показатели за застрояване, допустими за устройствена зона Оз, както следва:
Плътност – до 5 %, Кинт. – 0,05, Височина – 1 ет.,
и озеленяване – мин. 80 %, в съответствие с ОУП
на гр. Бургас и с изискванията на ЗУЧК съгласно
приложената текстова и графична част.
На основание чл. 60, ал. 1 А ПК допуска
предварително изпълнение на решението при
изложените в констативната част мотиви.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

4464

Председател:
К. Луков

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ОБЩИНА ГУРКОВО
ЗАПОВЕД № 175
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 7 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 от Закона за народната просвета и Решение № 112 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Гурково, нареждам:
1. Считано от 1.06.2016 г. да се преобразува
ОДЗ „Латинка“ – гр. Гурково, в ЦДГ „Латинка“ – гр. Гурково, с досега действащите групи – яслена, смесена и подготвителна, с 4 бр. педагогически персонал и 1 директор без група.
2. Считано от 1.06.2016 г. да се преобразува чрез
сливане като филиал към ЦДГ „Латинка“ – гр. Гурково, ЦДГ „Тодора Недина“ – с. Паничерево,
община Гурково, с една група без директор.
3. Обучението на децата до 6-годишна възраст
от населеното място на вливащата се детска
градина по т. 2 да се осъществява в съответното
населено място, като групата функционира като
филиал.
4. Считано от 1.06.2016 г. да се закрие ЦДГ
„Весела дружинка“ – с. Конаре.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Тодора Недина“ – с. Паничерево, и ЦДГ „Весела
дружинка“ – с. Конаре, и наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, да се приемат за управление
и стопанисване от ЦДГ „Латинка“ – гр. Гурково.
6. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане детска градина и на закритата ЦДГ
„Весела дружинка“ – с. Конаре, и се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваната чрез вливане детска градина и закритата детска градина и приемащата
детска градина.
7. Числеността на персонала на ЦДГ „Тодора
Недина“ – с. Паничерево, да се определи съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 на
МОН от 8.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа в системата на народната просвета.
8. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
Заповедта да се сведе до знанието на директорите на посочените детски заведения за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Александър Иванов – секретар на Община
Гурково.

4406

Кмет:
Ив. Иванов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-136
от 2 юни 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, протокол от 11.03.2016 г. на комисията
по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен протокол
от 20.05.2016 г. на Община Дупница одобрявам
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план на новообразувани имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за имоти с идентификатори № 04220.43.20 и
№ 04220.43.21 в землището на с. Бистрица, община
Дупница, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

4472

Областен управител:
В. Янев

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 239
от 5 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на
трасе на напорен тръбопровод от водохващане
с утайник и рибен проход до сграда на МВЕЦ
„Соколна“ в поземлен имот № 074001 в землището на с. Скобелево, община Павел баня, област
Стара Загора. Трасето на напорния тръбопровод
започва от водохващане с утайник, разположено
в поземлен имот № 067001 в землището на с.
Горно Сахране, продължава на юг през поземления имот и достига до поземлен имот № 001003
в землището на с. Скобелево; продължава на
югоизток и достига до поземлен имот № 000441
и през него до имот № 074001, собственост на
„Форум“ – ЕООД, където е разположена сграда
на МВЕЦ „Соколна“. Дължина на трасето – 1581
л. м. Сервитутът на напорния тръбопровод е по
3 м от двете страни на тръбопровода. Площ на
сервитута на трасето – 11 386 кв. м. Напорният
тръбопровод е с ∅ 120. Проектът се намира в
Община Павел баня, ул. Освобождение 15, ет. 2,
стая № 9, и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Павел баня пред Административния съд – Стара
Загора.

4475

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-137
от 2 юни 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, протокол от 11.03.2016 г. на комисията
по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен протокол от
20.05.2016 г. на Община Кюстендил одобрявам план
на новообразувани имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори № 22862.501.1, № 22862.501.2,
№ 22862.501.3 и № 22862.501.4 в местност Таратанска
махала (Мало огране) за землището на с. Долно
Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил,
попадащи в имот № 000031 от КВС на с. Долно
Уйно, община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

4473

ВЕСТНИК

Председател:
Ш. Халит

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 178
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външен водопровод и трасе на външно
ел. захранване до поземлен имот с идентификатор 56126.192.44 по КККР на гр. Петрич, м.
Омондрос – Потоко, с трасета, предвидени да преминат през имоти по одобрена кадастрална карта
на гр. Петрич, като подробно описание на имотите
и сервитутите е описано в регистър за засегнатите имоти, съгласуван от СГКК – Благоевград,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
трасе на външен водопровод и сервитути към него
през имоти с идентификатор 56126.166.105 – селс ко с т о п а н с к и , г о р с к и , в ед о м с т в е н п ът, и
56126.166.106 – канал, по КККР на гр. Петрич и
трасе на външно ел. захранване и сервитути към
него през поземлени имоти 56126.166.101 – канал,
56126.166.103 – път III клас, 56126.166.104 – канал,
56126.166.105 – селскостопански, горски, ведомствен път, и 56126.166.106 – канал, по КККР на
гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

4474

Председател:
Г. Динев

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 107
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява представения ПУП – ПП за „Трасе
на захранващ водопровод за ПИ 10731.24.107 по КК
на с. Веселие, м. Чифтелията, община Приморско,
като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70,
ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.9, ПИ 10731.109.13,
ПИ 10731.22.16, ПИ 10731.109.17, ПИ 10731.119.37
и ПИ 10731.119.38 по КК на с. Веселие.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за привеждане
в изпълнение на решението.

4476

Председател:
Зл. Тюлиева
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РЕШЕНИЕ № 108
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява представени я П У П – ПП за
„Трасе на кабел 20 kV за захранване на вилни
сгради за ПИ 10731.24.107 по КК на с. Веселие,
м. Чифтелията, община Приморско, като трасето
ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.22.1,
ПИ 10731.21.13, ПИ 10731.21.14, ПИ 10731.21.34 и
ПИ 10731.406.46 по КК на с. Веселие.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за привеждане
в изпълнение на решението.

4477

Председател:
Зл. Тюлиева

РЕШЕНИЕ № 109
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява представения ПУП – ПП за „Трасе
на „Канализация, обслужваща ПИ 10731.24.107
по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, общ. Приморско“, като трасето ще преминава през ПИ
10731.24.70, ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.12, ПИ
10731.109.13 и ПИ 10731.22.25 по КК на с. Веселие.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за привеждане
в изпълнение на решението.

4478

Председател:
Зл. Тюлиева

РЕШЕНИЕ № 110
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява представени я П У П – ПП за
„Изграждане на пътна връзка за ПИ 10731.24.107
по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община
Приморско“, преминаваща през ПИ 10731.24.69
и ПИ 10731.24.107 по КК на с. Веселие.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за привеждане
в изпълнение на решението.

4479

Председател:
Зл. Тюлиева

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 164
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ във връзка с чл. 17,
ал. 2 ЗОЗЗ и решение на ОЕСУ Т, прието с
протокол № 4 от 10.03.2016 г., Общинският съвет – Свиленград, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Одобрява ПУП – парцеларен план, като част
от КИП (комплексен инвестиционен проект) за
израждане на строеж: „Изместване на оптична
кабелна линия при свлачище“, м. Якъка, землището на Свиленград.

4441

Председател:
Н. Динков

6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-18 от
27.05.2016 г. за обект: „Рехабилитация на път
II-49 „Търговище – Разград“ от км 9+800 до км
11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4537
20. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство (Пътни и
строителни машини) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Тодор Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
4430
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академични длъжности по
професионално направление 4.3. Биологични
науки за главен асистент по 02.22.01 Екология и
опазване на екосистемите за нуждите на секция
„Екология на съобществата и консервационна
биология“, отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884-606-814, e-mail: sgrozeva@gmail.com).
Документи – в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар
Освободител 1.
4470
15. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за УПИ ІІ-66 в кв. 2, УПИ VІ48, 49, 50, VІІ-50, 272, VІІІ-51, ІХ-54, Х-68 в кв. 11,
УПИ І-47 в кв. 12, УПИ І-46 в кв. 13, УПИ І-184,
ІІ-43, ІІІ-128 в кв. 14, УПИ І-57, 180 в кв. 15, УПИ
І-266 в кв. 16 и улична регулация от о.т. 56 през
о.т. 60 до о.т. 67, от о.т. 163 през о.т. 162 до о.т. 176,
от о.т. 160 до о.т. 162, от о.т. 168 до о.т. 190, от о.т.
170 през о.т. 180 до о.т. 187 и от о.т. 181 до о.т. 191
по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна.
Проектът е изложен в район „Аспарухово“ при
Община Варна, ет. ІІІ, стая 304. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
4480
61. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на подземен водопровод от УПИ-353, 354, в
кв. 46 по плана на гр. Вълчедръм, собственост
на „Златия агро“ – ЕООД, до имот кад. № 19.74,
собственост на „Златия агро“ – ЕООД. Трасето
с обща дължина 52,68 м преминава през имот
кад. № 000417, път III клас, държавна собственост,
имоти № 110260 и № 005068 – полски пътища, и
имоти № 81.107 и № 81.70 – напоителни канали,
собственост на община Вълчедръм. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 12 на общинската администрация и може да бъде разгледан
от заинтересованите собственици. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Вълчедръм в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4482
62. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на подземно трасе за ел. захранване на хале
за селскостопански инвентар от УПИ-353, 354, в
кв. 46 по плана на гр. Вълчедръм, собственост
на „Златия агро“ – ЕООД, до имот кад. № 19.74,
собственост на „Златия агро“ – ЕООД. Трасето с
обща дължина 63,72 м преминава през имот кад.
№ 000417, път III клас, държавна собственост,
имоти № 110260 и № 005068 – полски пътища, и
имоти № 81.107 и № 81.70 – напоителни канали,
собственост на община Вълчедръм. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 12 на общинската администрация и може да бъде разгледан
от заинтересованите собственици. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Вълчедръм в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4483
63. – Община Вълчедръм, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за преминаване от УПИ
I-3033 в кв. 215 до имот кад. № 19.74, собственост
на „Златия агро“ – ЕООД. Трасето с обща площ
164 кв. м преминава през имоти кад. № 81.70 и
№ 81.107 – напоителни канали, собственост на
община Вълчедръм. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 12 на общинската администрация
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Вълчедръм в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4484
25. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с № 060011 – „бензиностанция“,
собственост на Алайдин Реджепов Мемишев,
преминаващ през ПИ № 057014 – „пасище, мера“,
публична общинска собственост, и през ПИ
№ 000116 – „път IV клас“, публична общинска
собственост, в местността Кюклюка, землището
на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък,
с дължина на трасето 295,02 м и сервитут 177,01
кв. м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
4466
1. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за техническа инфраструктура – външно
електрозахранване до ПИ 52009.1.217 в землището
на гр. Нови пазар, община Нови пазар, област
Шумен. Трасето на електропровода преминава
през: ПИ 52009.1.215 – полски път – общинска
(П) собственост, ПИ 52009.125.211 – общински
път ІV клас – общинска (П) собственост, ПИ
52009.125.468 – пасища, мери – общинска (П) собственост, ПИ 52009.126.212 – полски пътища – общинска (П) собственост, ПИ 52009.126.625 – територии, предназначени за селското стопанство – общинска (Ч) собственост, ПИ 52009.502.107 – урбанизирана територия (улица) – общинска (П)
собственост. Проектът е изложен в сградата на
Община Нови пазар, стая № 402, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на община Нови пазар в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4411
2. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за тех ническа инфраст ру к т у ра – водоп роводно от к лонение до ПИ 520 09.21.681 в
землището на гр. Нови пазар, община Нови
пазар, област Шумен. Трасето на водопровода преминава през: ПИ 52009.505.476 – урбанизирана територия (улица) – общинска (П)
собственост, ПИ 52009.505.641 – у рбанизирана т ери т ори я (ул и ца) – общ и нск а (П) соб с т вено с т, П И 52 0 09.505.56 4 – т ери т ори я на
т ра нспор т а (п ът) – д ърж а вн а (П) с о б с т в е ност, ПИ 52009.505.566 – урбанизирана територи я (улица) – общ инска (П) собст веност,
ПИ 52009.21.253 – земеделска територия (полск и п ът) – общ и нск а (П) с обс т венос т, П И
52009.21.465 – земеделска територия (друг вид
земеделски земи) – общинска (Ч) собственост,
ПИ 52009.21.466 – земеделска територия (друг вид
земеделска земя) – частна собственост. Проектът
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е изложен в сградата на Община Нови пазар,
стая № 402, и може да бъде разгледан всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Нови пазар в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4412
1. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Път № II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“ – участък обход на гр. Оряхово. На
територията на община Оряхово парцеларният
план засяга поземлени имоти в землищата на с.
Лесковец, с. Селановци и гр. Оряхово, община
Оряхово, област Враца. Проектът е изложен в
техническата служба на Община Оряхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
4481
32. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план) на трасе за електрозахранващ кабел 20 kV за захранване на сондаж 1
в поземлен имот с идентификатор № 17806.26.35,
м. Личев чифлик, с. Граф Игнатиево, в поземлен
имот с идентификатор № 17806.26.31, м. Личев
чифлик, с. Граф Игнатиево, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
4425
33. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план) на трасе за електрозахранващ кабел 20 kV за захранване на сондаж 2
в поземлен имот с идентификатор № 17806.26.31,
м. Личев чифлик, с. Граф Игнатиево, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
4426
34. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план) на трасе за електрозахранващ кабел 20 kV за захранване на сондаж 3
в поземлен имот с идентификатор № 21169.3.37,
м. Кючук кория, с. Динк, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

да се разгледа от заинтересуваните лица, които
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
4427
35. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план) на трасе за електрозахранващ кабел 20 kV за захранване на сондаж 4
в поземлен имот с идентификатор № 21169.8.27,
м. Селска градина, с. Динк, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
4428
16. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод за захранване на УПИ I – хотел,
ресторант, в кв. 4а по плана на Варварски минерални бани. Трасето на електропровода започва
от р. Чепинска, която е мястото за изграждане
на площадката на микротурбината, която ще
захранва УПИ I – хотел, ресторант, с 20 kV ел.
енергия, продължава на юг и на около 35 м навлиза в урбанизираната територия на Варварски
минерални бани, чупи на запад, като пресича
второкласен път (чрез хоризонтално сондиране),
след което продължава извън подпорната стена на
второкласния път и завършва в разпределителното табло. Трасето засяга само ПИ 000719 с НТП
„Дървопроизводствена горска площ“. В регулация
трасето минава по улица с о.т. 2, о.т. 14, о.т. 15,
о.т. 16 и о.т. 34. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4442
19. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на обект: Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“ в землището на гр. Кермен,
община Сливен, област Сливен, част от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“. Трасето засяга имоти в
местностите Белемите и Ханъмтарла, землище
гр. Кермен. Проектът е изложен в сградата на
Община Сливен, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4407
20. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с изграждане на
обект: Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“
в землището на гр. Кермен, община Сливен, об-
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ласт Сливен, част от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза
2“, е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 65 и част от кв. 114 по регулационен
и застроителен план на гр. Кермен, община
Сливен, като се променя уличната регулация от
о.т. 129 до о.т. 130; отпада улица от о.т. 126 до
о.т. 129; проектира се нова улица от о.т. 129 до
о.т. 309, което води до промяна на регулационните граници на кв. 65 и северозападната част на
кв. 114; отпадат УПИ I-311 и УПИ II-311 в кв. 65
и се образуват нови УПИ I – „За транспортна
инфраструктура“, и УПИ II-311 в същия квартал. Проектът е изложен в сградата на Община
Сливен, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4408
21. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на водопровод за питейна вода от
съществуващ водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ
30990.29.325, представляващ двор за застрояване,
отреден „За селскостопанска техника и инвентар
с битова част“, местност Япраклий, землище с.
Злати войвода, община Сливен. Трасето със своя
сервитут засяга ПИ 30990.29.296, 30990.29.289 и
30990.29.325 в същото землище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4409
22. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на ел. кабел НН – 1 kV от ЕТ-ТЕПО
в ПИ 30990.30.32, местност Черкезица, землище
с. Злати войвода, за нуждите на помпена станция в ПИ 30990.66.38 и помпено стопанство в
ПИ 30990.29.324, местност Япраклий, землище
с. Злати войвода, община Сливен. Трасето със
своя сервитут засяга ПИ 30990.29.291, 30990.29.282,
30990.29.290, 30990.29.289, 30990.29.296, 30990.29.325,
30990.29.324 и 30990.66.38 в същото землище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4410
6. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 24 от протокол № 10 от 17.05.2016 г.
на ЕСУТ е приет преработен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация на
ж.р. Куба, Хасково. Предвид уважени жалби от
собственици на имоти, намиращи се в ж.р. Куба,
Хасково, са направени следните изменения в
проекта за план за улична регулация: 1. отпада
задънена улица с ширина 3,50 м, предвидена
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южно от имоти № 77195.705.759 и № 77195.705.760;
2. изменя се местоположението на оста на улица,
намираща се югозападно от поземлени имоти
№ 77195.705.532, № 77195.705.349, № 77195.705.348,
№ 77195.705.759, № 77195.705.344 и № 77195.705.343;
ширината на улицата от 9 м (улично платно 6
м и два тротоара по 1,50 м) не се променя; 3.
изменя се местоположението на оста на улица,
намираща се югозападно от поземлени имоти
№ 77195.705.740, № 77195.705.284, № 77195.705.283,
№ 77195.705.282, № 77195.705.281 и № 77195.705.280;
ширината на улицата от 9 м (улично платно 6
м и два тротоара по 1,50 м) не се променя; 4.
изменя се местоположението на оста на улица,
намираща се северозападно от поземлен имот
№ 77195.706.219 и югозападно от поземлени имоти
№ 77195.706.219, № 77195.706.222 и № 77195.706.226;
ширината на улицата от 6 м (улично платно 4,50 м
и два тротоара по 0,75 м) не се променя; 5. изменя
се местоположението на оста на улица, намираща
се южно от поземлени имоти № 77195.706.148,
№ 77195.706.144, № 77195.706.143 и № 77195.706.142;
ширината на улицата от 8 м (улично платно
6,50 м и два тротоара по 0,75 м) не се променя.
Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая
№ 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник
и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4465
1. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в
Община Шумен, стая 336, е изложен: проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за имот с идентификатор 20938.78.45 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен. С
проекта се предвижда отреждане и прокарване
на трасе за електропровод до имот 20938.78.45 от
трафопост в имот с идентификатор 20938.501.724.
Запознаването с проекта може да се направи в
стая 336 на общината в рамките на приемното
време всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда
от 8,30 до 11,30 ч., от 13,00 до 16,30 ч., петък от
8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
възраженията по проекта могат да се правят в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4443
64. – Община Ябланица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани, че
е изработен проект за ВиК схема и парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за реконструкция на външен водопровод от
РВШ – с. Малък извор, до ЧР на ПС – с. Малък
извор, землище с. Малък извор, община Ябланица. Проектът е изложен в стая № 106 на Община
Ябланица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Ябланица.
4486
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“,
сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, Сдружение на общинските болници
в България и сдружение „Българска болнична
асоциация“ против Наредба № 2 от 25 януари
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“ на МЗ, по което е образувано
адм. дело № 5341/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, второ отделение, което е
насрочено за 21.11.2016 г.
4469
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
със седалище и адрес на управление: София,
р-н „Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 115 А,
ет. 3, офис 18, сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище и
адрес на управление: София, ул. Нишава 121,
Сдружение на общинските болници в България
със седалище и адрес на управление: Плевен,
ул. Княз Александър Батенберг I № 7, и сдружение „Българска болнична асоциация“ със
седалище и адрес на управление: София, бул.
Джеймс Баучер 76, на Наредба № 3 от 2015 г. за
утвърждаване на общи медицински стандарти
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 11 от 2015 г.; изм., бр. 72 от 2015 г., в сила
от 1.01.2016 г.), по което е образувано адм. дело
№ 4267/2016 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за
27.09.2016 г. от 14 ч., зала № 3.
4543
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че Религиозна инстит у ци я „Свидетелите на
Йехова в България“ – София, както и А лександра Майер, Николета А лександрова Колева,
Цветелина Александрова Колева, Васил Асенов
Димитров, Гонзалез Сан Луис и Линдстром
Симо А нт ти Сакари оспорват разпоредбата
на чл. 19 и допълнителните разпоредби на
Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Кюстендил,
приета с Решение № 75 от 27.03.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил. По жалбата е
образувано адм. дело № 161/2016 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 24.06.2016 г. от 10,30 ч.
4670
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Разград, против разпоредбата на чл. 46а, ал. 7, изр. 3 от Наредба № 11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кубрат, приета с решение на Общинския
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съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм.
дело № 68/2016 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 12.07.2016 г. от
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
4685
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от кмета на
община Павел баня и оспорването от страна на
областен управител на Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-95 от 21.03.2016 г. и
Решение № 148 от 29.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Павел баня, с което са определени
второстепенните разпоредители с кредити за
2016 г. в Община Павел баня, по което е образувано адм.д. № 133/2016 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за
13.09.2016 г. от 10 ч.
4687
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, срещу
чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци в община Хасково, приета
от Общинския съвет – гр. Хасково, по който е
образувано адм. дело № 248/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
28.09.2016 г. от 11 ч.
4684
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
III състав, указва на Анх Куинх Льонг, родена на
27.09.1979 г., гражданка на Виетнам, да се яви в
периода от 15.07.2016 г. до 1.08.2016 г. в Гражданското деловодство на Бургаския районен съд в
Бургас, ул. Александровска 101, ет. 3, стая 19, за да
є бъдат връчени книжа – искова молба за развод
и приложенията към нея по гр.д. № 2019/2016 г.
по описа на съда. Указва на лицето, че ако не се
яви да получи книжата, следва да посочи съдебен
адрес, на който да му бъдат връчвани съобщенията, като в противен случай производството
ще се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК, като
на ответницата Льонг ще бъде назначен особен
представител.
4686
Бу рг ас к и я т ок р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„А ВЕС – 94“ – А Д, в несъстоятелност, ЕИК
102082716, със седалище и адрес на управление
с. Черни връх 8122, община Камено (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 453/2012 г. по описа на съда), да се явят на
4.07.2016 г. в 13 ч. за участие в открито съдебно
заседание по частно търговско дело № 96/2016 г. по
описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане
на искането на „Беркут Корпорейшън“ – ЕООД, с
ЕИК 200741542, за отмяна на решението, прието на
събрание на кредиторите, проведено на 9.03.2016 г.
по дело по несъстоятелност № 453/2012 г.
4676
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
65. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Mашини и съоръжения
Инвестиционни имоти
Финансови активи
Нетекущи активи
Текущи активи
Финансови активи
Вземания, свързани с инвестиции
Вземания от свързани лица
Вземания във връзка с данъци върху дохода
Други вземания
Парични средства
Текущи активи
Общо активи

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

136
499
1 031
1 245
2 911

144
363
1 031
1 245
2 783

30 459
83
810
75
182
459
32 068
34 979

26 429
686
707
117
121
209
28 269
31 052

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал
Акционерен капитал
Други резерви
Резерв от бизнескомбинации
Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви
Нетекущи пасиви
Отсрочени данъчни пасиви
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Задължения към персонала и осигурителни институции
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

10 500
1 055
(361)
12 100
23 294
11 360

10 500
1 055
(361)
10 606
21 800
8 985

39
39

33
33

138
148
286
325
34 979

83
151
234
267
31 052

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща
на 31 декември

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Печалба от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно

2015 г.
’000 лв.
14 544
(7 569)
6 975
(2 348)

2014 г.
’000 лв.
12 470
(7 943)
4 527
(2 965)

(3 036)

1 668
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2015 г.
’000 лв.
(4)
7
(19)
1 575
(81)
1 494
1 494

Загуба от инвестиционни имоти, нетно
Други приходи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Печалба преди данъци
Разходи за данъци върху дохода
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината

2014 г.
’000 лв.
(4)
10
32
3 268
(68)
3 200
3 200

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове
Постъпления, свързани с пенсионни резерви
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Плащания към персонал и осигурителни институции
Други парични потоци от основна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Получени лихви и дивиденти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Други парични потоци от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

14 343
(253)
26
(2 671)
(1 998)
(2 301)
206
7 352

12 219
(76)
10
(2 074)
(2 813)
(2 349)
(213)
4 704

(362)
(10 263)
2 638
(4)
1 163
(6 828)

(175)
(8 528)
2 820
(4)
987
(4 900)

(273)
(273)
(1)
250
209
459

(181)
(181)
(377)
586
209

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Основен капитал

Други резерви

Резерв от бизнес
комбинации

Неразпределена печалба

Общо
капитал

Салдо към 1 януари 2014 г.

10 500

1 055

(361)

7 406

18 600

Печалба за годината

-

-

-

3 200

3 200

Общо всеобхватен доход за
годината

-

-

-

3 200

3 200

Салдо към 31 декември 2014 г.

10 500

1 055

(361)

10 606

21 800

Печалба за годината

-

-

-

1 494

1 494

Общо всеобхватен доход за
годината

-

-

-

1 494

1 494

Салдо към 31 декември 2015 г.

10 500

1 055

(361)

12 100

23 294
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Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Резерв минимална
доходност
ППФ

Резерв минимална
доходност
УПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв
ДПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв
УПФ

Общо пенсионноосигурителни резерви

Салдо към 1 януари 2014 г.

751

5 239

6

14

6 010

Изменение на пенсионноосигурителните резерви

290

2 675

(1)

11

2 975

1 041

7 914

5

25

8 985

209

2 139

-

27

2 375

1 250

10 053

5

52

11 360

Салдо към 31 декември 2014 г.
Изменение на пенсионноосигурителните резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.
Изготвил: Д. Моллов

Изпълнителни директори: С. Стойнов

К. Червенков
65а. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедливата ст-ст в печалбата или
загубата
Вземания, свързани с инвестиции
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения, свързани с инвестиции
Данъчни задължения
Нетни активи в наличност за доходи

2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

5 072

4 581

60
2
2
69

037
393
354
856

76
200
20
296
69 560

55
2
3
65

137
069
315
102

33
36
24
93
65 009

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби за финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни и пенсионни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2015 г.
’000 лв.
3 229

2014 г.
’000 лв.
4 170

12
3 241
6 351
181
6 532
(4 455)
(286)
(481)
(5 222)
4 551
65 009
69 560

(1)
4 169
6 184
67
6 251
(4 464)
(205)
(566)
(5 235)
5 185
59 824
65 009

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица и пенсионери
6 351
6 184
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
(4 363)
(4 368)
Платени такси на ПОАД
(438)
(678)
Постъпления от други пенсионни фондове
181
67
Плащания към други пенсионни фондове
(286)
(205)
Плащания за данъци, нето
(30)
(93)
Нетен паричен поток от оперативна дейност
1 415
907
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
2 456
1 749
Придобиване на финансови активи
(14 677)
(19 548)
Постъпления от продажба на финансови активи
10 086
16 250
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
(566)
(23)
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
21
16
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(3 387)
(849)
Печалба от валутна преоценка на парични средства
216
61
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
119
(1 756)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
3 991
4 110
Пари и парични еквиваленти в края на периода
4 110
2 354
Изготвил: Д. Моллов
Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков
65б. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

36 904
696 294

32 189
585 879

24 702

12 026

20 720

31 342

778 620

661 436

653

595

Задължения, свързани с инвестиции

1 527

403

Задължения по превеждане на средства по чл. 4б КСО

2 167

-

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива ст-ст в печалба или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица

Нетни активи в наличност за доходи

4 347

998

774 273

660 438

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември
2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба (загуба) от инвестиционни имоти

33 676

45 135
246

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

33 631

45 381

100 855

85 954

36 164

46 982

Вноски за осигурени лица и лихви от НАП
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове

(45)

С Т Р.
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2015 г.

2014 г.

’000 лв.
23

’000 лв.
-

137 042

132 936

Възстановени суми от НОИ
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори

(1 041)

(766)
(31 593)

Задължение към лица, променили осигуряването си по реда на чл. 4б
КСО
Удръжки и такси за ПОАД

(36 949)
(6 580)
(12 268)

(10 270)

Намаления, свързани с осигурителни вноски

(56 838)

(42 629)

Увеличение, нетно

113 835

135 688

Нетни активи в наличност в начало на периода

660 438

524 750

Нетни активи в наличност в края на периода

774 273

660 438

Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

-

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

100 855

85 954

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионен резерв
Нетен паричен поток от оперативна дейност

(1 014)

(755)

(12 210)

(10 150)

9 920

24 376

(10 705)

(8 987)

(27)

(11)

86 819

90 427

23 832

24 633

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи

(488 215)

(425 890)

Постъпления от продажба на финансови активи

381 793

324 050

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(6 259)

(16 527)

194

121

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна преоценка на парични средства

(3 473)

2 582

(92 128)

(91 031)
2 586

1 962

Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти

(3 347)

1 982

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

34 158

32 176

Пари и парични еквиваленти в края на периода

30 811

34 158

Изготвил: Д. Моллов

Изпълнителни директори: С. Стойнов

К. Червенков
65в. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или
загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи

2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

4 272

3 205

86 731
2 995
2 371
96 369

75
3
4
86

883
500
305
893
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Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения, свързани с инвестиции
Нетни активи в наличност за доходи

С Т Р. 5 7
2015 г.

2014 г.

’000 лв.

’000 лв.

81
81
96 288

79
1
80
86 813

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

5 047
38
5 085
10 711
3 257

5 585
16
5 601
9 612
5 331

13 968
(3 347)
(4 787)
(1 444)
(9 578)
9 475

14 943
(2 452)
(5 218)
(1 293)
(8 963)
11 581
75 232
86 813

86 813
96 288

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Изготвил: Д. Моллов
4468

2015 г.
’000 лв.

2014 г.
’000 лв.

10 708
(3 346)
(1 442)
967
(2 497)
43
4 433

9 610
(2 448)
(1 315)
2 494
(2 381)
(4)
5 956

2 785
3 171
(25 267)
(38 944)
16 506
29 670
(1 252)
(284)
17
19
(7 211)
(6 368)
323
144
(2 455)
(268)
4 826
5 094
2 371
4 826
Изпълнителни директори: С. Стойнов
К. Червенков

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

72. – „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.
хил. лв.
Приходи от управление на активи
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
Професионален пенсионен фонд
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата
Финансови приходи
Други приходи
Общо приходи от дейността
Възнаграждения и социални осигуровки
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за външни услуги и материали
Разходи за амортизации
Други разходи за дейността
Оперативна печалба
Разходи за данъци
Печалба за годината
Друг всеобхватен доход, подлежащ на рекласификация в печалбата или
загубата в последващи периоди, нетно от данъци
Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или
загубата в последващи периоди, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

2014 г.
хил. лв.

13,204
617
956
14,777

11,116
1,065
838
13,019

620
30
3

538
58
11

15,430

13,626

(3,391)
(935)
(5,304)
(483)
(814)
(10,927)
4,503

(3,241)
(1,228)
(3,989)
(202)
(995)
(9,655)
3,971

(410)
4,093

(279)
3,692

-

-

4,093

3,692

ОТЧЕТ
за финансовото състояние за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.
хил. лв.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания по депозити
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Деривативни финансови инструменти
Вземания от пенсионни фондове
Други активи
Отсрочени данъчни активи
Машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Общо активи
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения за неизползвани отпуски
Задължения към осигурителни посредници
Задължения към доставчици
Задължения за данък върху дохода
Задължения към пенсионните фондове
Деривативни финансови инструменти
Други задължения
Задължения към служители
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране

2014 г.
хил. лв.

11,726
1,106

2,816
1,664

11,819
1,264
103
18
556
175
26,767

16,481
1,033
112
32
543
146
22,827

61
229
292
210
68
3
213
194
143
1,413

51
209
292
132
20
9
410
63
151
1,337
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2015 г.
хил. лв.

Специализирани резерви
Пенсионен резерв
Общо пасиви
Собствен капитал
Основен капитал
Резерв за гарантиране на минимална доходност
Други капиталови резерви
Непокрита загуба
Текуща печалба
Общо пасиви и собствен капитал

2014 г.
хил. лв.

40
40
1,453

17
17
1, 354

11,600
8,650
2,077
(1,106)
4,093
25,314
26,767

11,600
7,544
1,279
(2,642)
3,692
21,473
22,827

ОТЧЕТ
за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
Основен
капитал,
хил. лв.
На 1 януари 2015 г.

11,600

Резерв за
гарантиране
на минимална
доходност,
хил. лв.

Други
капиталови
резерви,
хил. лв.

1,050

7,544

1,279

21,473

Натрупани
загуби от
дейността,
хил. лв.

Общо
собствен
капитал,
хил. лв.

Печалба за периода

-

4,093

-

-

4,093

Друг всеобхватен доход, нетно
от данъци

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход, нетно
от данъци

-

4,093

-

-

4,093

Общи резерви

-

(642)

-

642

-

Нетно изменение на резерва
за гарантиране на минимална
доходност

-

(1,106)

1,106

-

-

Плащания при разпределение
на печалбата

-

(408)

-

-

(408)

Плащане на база акции

-

-

-

156

156

2,987

8,650

2,077

25,314

Резерв за
гарантиране
на минимална
доходност,
хил. лв.

Други
капиталови
резерви,
хил. лв.

(1,054)

6,051

1,054

17,651

На 31 декември 2015 г.

11,600

Основен
капитал,
хил. лв.

Натрупани
загуби от
дейността,
хил. лв.

Общо
собствен
капитал,
хил. лв.

На 1 януари 2014 г.

11,600

Печалба за периода

-

3,692

-

-

3,692

Друг всеобхватен доход, нетно
от данъци

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход,
нетно от данъци

-

3,692

-

-

3,692

95

-

-

-

Общи резерви
Увели чение на резерва за
гарантиране на минимална
доходност
Плащане на база акции
На 31 декември 2014 г.

(95)

11,600

(1,493)

1,493

-

-

130

130

1,050

7,544

1,279

21,473
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ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.,
хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
14,294
Постъпили средства в пенсионен резерв
23
Платени трудови възнаграждения и осигуровки
(3,008)
Платени комисиони на осигурителни посредници
(1,217)
Плащания към доставчици
(5,819)
Придобиване на финансови активи
(25,775)
Продажба на финансови активи
31,316
Постъпления от лихви
434
(Плащания)/постъпления от сделки с чуждестранна валута
(106)
Плащания при разпределение на печалбата
(408)
Платен данък върху дохода
(317)
Платени косвени данъци
(421)
Други парични потоци от основната дейност
277
Нетни парични потоци от оперативна дейност
9,273
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на машини и съоръжения
(363)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност
(363)
Парични потоци от финансова дейност
Нетни парични потоци от финансова дейност
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти
8,910
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
2,816
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
11,726
Съставител:
Д. Милева

2014 г.,
хил. лв.
12,722
5
(3,098)
(1,292)
(4,649)
(22,982)
15,975
426
(251)
(75)
(365)
421
(3,163)
(283)
(283)
(3,446)
6,262
2,816

Гл. изп. директор:
Н. Стойков

72а. – „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2015 г.
2015 г.,
2014 г.,
хил. лв.
хил. лв.
Увеличения
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи
(316)
4,305
Нетни приходи от сделки с финансови активи
449
120
Приходи от лихви
1,436
1,564
Приходи от дивиденти
556
731
Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута
2
205
Други финансови разходи
(61)
(42)
2,066
6,883
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по сключени договори
11,472
11,215
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
564
908
12,036
12,123
Общо увеличения
14,102
19,006
Намаления
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
(3,420)
(3,664)
Средства на осигурени лица, преминали в други пенсионни фондове
(200)
(235)
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
(615)
(1,064)
Други намаления
(14)
(254)
Общо намаления
(4,249)
(5,217)
Нетни активи
В началото на годината
97,153
83,364
В края на годината
107,006
97,153
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Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31 декември 2015 г.
2015 г.,
хил. лв.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания по депозити
Вземания от управляващото дружество
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Чуждестранни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Корпоративни облигации
Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2014 г.,
хил. лв.

6,689
68
100,361
20,291
44,932
34,490
648
107,118

7,797
1,734
20
87,747
11,287
37,729
37,461
1,270
97,298

24
56
32
112
107,006

36
74
35
145
97,153

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.
2015 г.,
хил. лв.

2014 г.,
хил. лв.

8,186
(15)
364
(679)
1,332
560
156,996
(167,716)
(137)
(1,108)

7,572
(16)
673
(1,112)
1,788
729
128,800
(133,354)
(260)
4,820

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

7,797

2,977

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

6,689

7,797

Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи
Продадени финансови активи
Други изходящи парични потоци
Нетни парични потоци от оперативна дейност

Съставител:
Гл. изп. директор:
Д. Милева
Н. Стойков
72б. – „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31.12.2015 г.
2015 г.,
хил. лв.
Увеличения
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи
Нетни приходи/(разходи) от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи

(390)
(4)
811
353
(1)
(25)
744

2014 г.,
хил. лв.

1,919
117
904
365
70
(15)
3,360
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2015 г.,
хил. лв.

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Други увеличения
Общо увеличения
Намаления
Изплатени пенсии на осигурени лица и пенсионери
Върнати средства на Националния осигурителен институт за осигурени лица
Средства на осигурени лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Държавен бюджет
Други разходи
Общо намаления
Нетни активи
В началото на годината
В края на годината

2014 г.,
хил. лв.

7,287

6,532

3,213
1
10,501
11,245

5,990
12,522
15,882

(215)
(1,285)
(2,923)
(936)
(13)
(1)
(5,373)

(316)
(985)
(3,010)
(818)
(1)
(5,130)

53,485
59,357

42,733
53,485

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща
на 31 декември 2015 г.
2015 г.,
хил. лв.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания по депозити
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Корпоративни облигации
Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2014 г.,
хил. лв.

3,882
55,571
11,374
24,570
19,435
192
59,453

1,067
2,142
50,365
6,077
25,128
18,634
526
53,574

15
81
96
59,357

19
69
1
89
53,485

ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.
2015 г.,
хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица по сключени договори
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица, прехвърлени от/на други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи
Продадени финансови активи
Нетни парични потоци от/(използвани във) оперативна дейност
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Д. Милева

7,287
(1,513)
291
(924)
798
362
66,408
(69,894)
2,815
1,067
3,882

2014 г.,
хил. лв.
6,532
(1,301)
2,980
(809)
926
379
48,883
(57,925)
(335)
1,402
1,067

Гл. изп. директор:
Н. Стойков
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72в. – „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ОТЧЕТ
за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.
хил. лв.
Увеличения
Нетни финансови приходи/(разходи) от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби/(загуби) от сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Други
Общо увеличения
Намаления
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Прехвърляне на средства на осигурени лица по реда на чл. 51а
ЗИД КСО и чл. 4б КСО
Други
Общо намаления
Нетни активи
В началото на годината
В края на годината

(6,731)
(92)
11,250
4,338
(33)
(356)
8,376

20,289
578
11,757
4,519
941
(855)
37,229

105,222

88,927

36,569
20
141,811
150,187

48,016
1
136,944
174,173

(798)
(28,561)
(12,926)
(23)

(619)
(24,029)
(10,869)
(5)

(3,207)
(2)
(45,517)

(1)
(35,523)

700,944
805,614

562,294
700,944

Нетни активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31 декември 2015 г.
2015 г.
хил. лв.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания по депозити
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата:
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Чуждестранни корпоративни и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми
Корпоративни облигации
Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2014 г.
хил. лв.

2014 г.
хил. лв.

42,137
-

53,397
28,050

766,086
155,996
343,947
261,306
4,837
808,223

620,635
81,706
281,918
250,898
6,113
702,082

203
1,127
1,279
2,609
805,614

234
890
14
1,138
700,944
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ОТЧЕТ
за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.
2015 г.
хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица по сключени
договори
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от/(на) други пенсионни
фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи
Продадени финансови активи
Преведени средства за пенсионен резерв
Други
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Д. Милева
4671
1. – Управителният съвет на сдружение „Общество Път на Мъдростта“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява своите членове, че
общото събрание ще се проведе на 29.07.2016 г.
в 10 ч. в София, читалище „Райко Алексиев“,
бул. Скобелев 58, стая № 5, при следния дневен
ред: 1. отчетни доклади на управителния съвет
за дейността на сдружение „Общество Път на
Мъдростта“ за периода 2015/2016 г.; 2. отчет на
организационния секретар – финансов отчет; 3.
отчет за дейността на Дома на Мъдростта; 4.
доклад на председателя на съвета по целостта и
ценностите; 5. обсъждане и приемане на отчетните доклади; 6. промени в устава на сдружение
„Общество Път на Мъдростта“; 7. други.
4439
14. – Управителният съвет на Училищен спортен клуб „Болид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.08.2016 г. в
11 ч. във физкултурния салон на СОУДНЗ „Луи
Брайл“ – София, ул. Ломско шосе 177, при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на
УСК „Болид“; 2. избор на нов управителен съвет.
4536
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Ученически спортен клуб Орфей“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.08.2016 г. в 10 ч. в Кърджали, ж.к. Възрожденци, СОУ „Петко Рачов Славейков“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението; 2. вземане

2014 г.
хил. лв.

105,242
(2,726)

88,927
(619)

8,008
(12,688)
10,377
4,482
859,978
(983,908)
(23)
(2)
(11,260)
53,397
42,137

23,987
(10,800)
12,110
4,601
669,733
(751,224)
(5)
(2)
36,708
16,689
53,397

Гл. изп. директор:
Н. Стойков
на решение за извършване на промени в предмета на дейност на сдружението; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят. Предоставя писмените материали, свързани с дневния
ред на заседанието, на разположение на адреса
на управление на сдружението на членовете на
сдружението, като всеки член на сдружението
има право да се запознае с материалите.
4447
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Свети Седмочисленици“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.07.2016 г. в 18 ч. в учителската стая на корпус
„Б“ на СОУ „Св. Седмочисленици“ – Пловдив,
ж.к. Тракия, ул. Съединение 81, при следния
дневен ред: 1. избор на нов председател и нови
членове на УС; проект за решение – ОС приема и
одобрява новия председател и новите членове на
УС; 2. приемане на нови членове на УН; проект
за решение – ОС приема и одобрява молбите
на новите членове на УН; 3. актуализиране на
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промените в устава. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4485
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