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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.
и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ограничаване на видимостта, както
и намаляване на прозрачността на стъкла,
различни от челното и стъклата на предните
странични врати, се допуска само при наличие
на огледала за виждане назад от двете страни
на автомобила.“
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 2. В чл. 113, ал. 1, т. 1 думите „разстоянията до“ и „и с тяхната скорост на движение“
се заличават.
§ 3. В чл. 119 се създава ал. 5:
„(5) При пътнотранспортно произшествие
с пешеходец на обозначена пътна маркировка
„пешеходна пътека“, когато водачът е превишил
разрешената максимална скорост за движение
или е нарушил друго правило от Закона за
движението по пътищата, имащо отношение
към произшествието, пешеходецът не се счита
за съпричинител за настъпване на съответното
произшествие.“
§ 4. В чл. 138 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 4 думите „както и“ се заличават,
накрая се поставя запетая и се добавя „както
и наредби за осигуряване на прилагането на
регламенти на Европейския съюз в областта на
одобряването на типа на превозните средства“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Съответствието на превозните средства,
системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически
изисквания се установява чрез извършването
на процедури за:
1. одобряване на типа на нови превозни
средства, както следва:
а) ЕС одобряване на типа – за превозни
средства от категория L;
б) ЕО одобряване на типа – за превозни
средства от категории, различни от L;
2. одобряване на типа на нови превозни
средства, произвеждани в малки серии, както
следва:
а) ЕС одобряване на типа – за превозни
средства от категория L;
б) ЕО одобряване на типа – за превозни
средства от категории, различни от L;
в) национално одобряване на типа;
3. индивидуално одобряване на нови превозни средства;
4. одобряване на типа на нови превозни
средства по отношение на система или определени технически характеристики;
5. одобряване на типа на нови системи,
компоненти и отделни технически възли;
6. ЕС или ЕО одобряване на типа на нови
превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, в които са вградени
нови технологии или концепции;
7. одобряване на изменение в конструкцията
на регистрираните превозни средства.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Пускането на пазара, регистрацията или
пускането в употреба на нови превозни средства, за които се изисква одобряване на типа
на цялото превозно средство, се извършва въз
основа на валиден сертификат за съответствие.“
4. В ал. 8 след думата „пазара“ се добавя „или
пускането в употреба“, а думите „приложима
наредба по ал. 4 или по приложимо правило
на ООН/ИКЕ“ се заменят с „приложим регулаторен акт“.
§ 5. В чл. 138а, ал. 1 думите „с наредбите
по чл. 138, ал. 4“ се заменят с „в приложим
регулаторен акт“.
§ 6. В чл. 138в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническите служби са юридически
лица или еднолични търговци, които отговарят
на изискванията на приложим регулаторен акт
и/или на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 168/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 15
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януари 2013 г. относно одобряването и надзора
на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни
средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съответствието с изискванията по ал. 1
се удостоверява с оценъчен доклад. Докладът
може да включва и сертификат за акредитация
по стандартите, посочени в приложимите регулаторни актове, както и други документи, издадени
от компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, удостоверяващи възможността на техническите служби да извършват
посочените в доклада дейности.“
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ се заменят
с „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а думите „наредбите по чл. 138,
ал. 4“ се заменят с „приложимите регулаторни
актове“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. се издава за дейностите, за които техническата служба кандидатства да извършва,
и с обхват, в който да са включени методите
за изпитване и/или проверки, съгласно приложимите регулаторни актове.“
4. В ал. 4 след думите „Директива 2007/46/
ЕО“ се добавя „или по чл. 66, т. 1 от Регламент
(ЕС) № 168/2013“.
§ 7. Член 138г се изменя така:
„Чл. 138г. (1) За издаване на удостоверение
за определяне на техническа служба лицето
по чл. 138в, ал. 1 или техническата служба
по чл. 138в, ал. 4, или упълномощени техни
представители подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ с приложени
към него документи, посочени в наредбите по
чл. 138, ал. 4.
(2) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ провежда процедура за оценка
на техническата компетентност на кандидата за
определяне като техническа служба и на съответствието му с изискванията на приложимите
регулаторни актове.
(3) Процедурата по ал. 2 се провежда и за
определяне на техническа служба по чл. 138в,
ал. 4, когато тя кандидатства за разширяване
на обхвата, посочен в представения от нея
оценъчен доклад.
(4) При непълноти и/или нередовности в
заявлението или приложените към него документи в едномесечен срок от постъпването
на заявлението изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя и му предоставя
срок за отстраняване на непълнотите и/или
нередовностите. Този срок не може да бъде
по-кратък от един месец.
(5) В срок до 6 месеца от постъпването на
заявлението или от отстраняването на непъл-
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нотите и/или нередовностите Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ изготвя
доклад за резултатите от проведената процедура
за оценка.
(6) В срока по ал. 5 в зависимост от оценката в доклада (положителна или отрицателна)
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ издава
удостоверение за определяне на техническата
служба или съответно със заповед отказва издаването на удостоверение. Заповедта за отказ
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Техническите служби подлежат на периодичен надзор от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, а техническите
служби, чиито сертификати за акредитация
са включени в доклада по ал. 5, подлежат на
надзор и от акредитиралия ги орган.
(8) Докладът за оценката по ал. 5 се преразглежда най-малко веднъж на три години по
график, определен от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и при условия и по ред, определени
с наредбите по чл. 138, ал. 4.
(9) Техническите служби по чл. 138в, ал. 4
предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ копие от доклада за
извършените повторни оценки или за преразглеждането на оценката, както и информация за
всички промени в нотификацията и докладите
от извършените надзорни проверки в другите
държави – членки на Европейския съюз, в
които са определени за технически служби
и за които е нотифицирана Европейската
комисия, в едноседмичен срок от тяхното издаване. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ може да поиска техническата
служба да предостави доклад за актуалните
акредитации на службата.
(10) Правата, произтичащи от удостоверението за определяне на техническа служба,
се прекратяват със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. когато при надзора по ал. 7 се установи, че
техническата служба е престанала да отговаря
на изискванията на чл. 138в, ал. 1;
2. когато резултатът от процедурата по
преразглеждане на доклада за оценката е отрицателен;
3. когато докладът за оценката не е преразгледан повече от три години по вина на
техническата служба или когато техническа
служба по чл. 138в, ал. 4 не е представила
копия от докладите за повторни оценки или
за преразглеждането на оценката;
4. по искане на лицето по чл. 138в, ал. 1;
5. при повторно нарушаване на процедурите,
определени в приложим регулаторен акт.
(11) Заповедта на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по ал. 10 подлежи на оспорване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(12) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
нотифицира Европейската комисия за прекратените права на техническата служба.
(13) За дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
събира такси в размер, определен с тарифа,
приета от Министерския съвет.“
§ 8. В чл. 140 се създава ал. 7:
„(7) Исторически превозни средства се регистрират при условия и по ред, определени
с наредбата по ал. 2. При регистриране на
историческо превозно средство се представят
документ за собственост и идентификационна
карта, издадена от Международната федерация
за старинни автомобили или от друга упълномощенa от нея организация на територията на
държава – членка на Европейския съюз.“
§ 9. В чл. 143 се създава ал. 14:
„(14) По искане на собственика регистрираното пътно превозно средство може да бъде
пререгистрирано като историческо превозно
средство при условията и по реда за регистриране на такива превозни средства, определени
с наредбата по чл. 140, ал. 2. В този случай
предоставените при първоначалната регистрация оригинални документи за регистрация на
пътното превозното средство може да бъдат
върнати на собственика.“
§ 10. В чл. 148 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За издаване на разрешението лицата по
ал. 2 подават заявление, към което прилагат
декларация, че за тях не е открита процедура
за обявяване в несъстоятелност, и документи,
удостоверяващи съответствието с изискванията към лицето, извършващо прегледите, към
контролно-техническия пункт, към председателя на комисията, извършваща прегледите, и
към техническите специалисти, определени с
наредбата по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 4, т. 1 думата „сградите“ се заменя
с „обектите“.
§ 11. В чл. 149, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „типовото
одобряване пътните превозни“ се заменят с
„одобряването на типа, превозните“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. категория L – моторни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. категория М – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за
превоз на пътници и техния багаж:
а) категория М1 – превозни средства от
категория М с не повече от 8 места за сядане,
без мястото за сядане на водача; в превозните средства от категория М1 няма място за
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стоящи пътници; броят на местата за сядане
може да бъде ограничен до едно (мястото за
сядане на водача);
б) категория М2 – превозни средства от
категория М с повече от 8 места за сядане,
без мястото за сядане на водача, с технически
допустима максимална маса не повече от 5 t;
в превозните средства от категория М2, освен
местата за сядане, може да има място за стоящи пътници;
в) категория М3 – превозни средства от
категория М с повече от 8 места за сядане,
без мястото за сядане на водача, с технически
допустима максимална маса над 5 t; в превозните средства от категория М3 може да има
място за стоящи пътници;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. категория N – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за
превоз на товари:
а) категория N1 – превозни средства от категория N с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 t;
б) категория N2 – превозни средства от категория N с технически допустима максимална
маса над 3,5 t, но не повече от 12 t;
в) категория N3 – превозни средства от категория N с технически допустима максимална
маса над 12 t;“.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. категория О – ремаркета, проектирани и
конструирани за превоз на товари или пътници,
както и за настаняване на пътници:
а) категория О1 – превозни средства от категория О с технически допустима максимална
маса не повече от 0,75 t;
б) категория О2 – превозни средства от категория О с технически допустима максимална
маса над 0,75 t, но не повече от 3,5 t;
в) категория О3 – превозни средства от категория О с технически допустима максимална
маса над 3,5 t, но не повече от 10 t;
г) категория О4 – превозни средства от категория О с технически допустима максимална
маса над 10 t;“.
§ 12. В чл. 150а, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 149, ал. 1, т. 1, букви
„б“ и „г“ се заменят с „чл. 4, параграф 2, букви
„а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 168/2013“, а думите „чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „л“ се заменят
с „чл. 4, параграф 2, буква „е“ и приложение
I от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
2. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „чл. 149, ал. 1, т. 1,
букви „е“ и „з“ се заменят с „чл. 4, параграф 2,
букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 168/2013“;
б) в буква „б“ думите „чл. 149, ал. 1, т. 1,
буква „к“ се заменят с „чл. 4, параграф 2,
буква „д“ и приложение I от Регламент (ЕС)
№ 168/2013“.
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3. В т. 5 думите „чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „м“
се заменят с „чл. 4, параграф 2, буква „ж“ и
приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
§ 13. В чл. 152 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „б“ след думата „превоз“
се добавя „или превоз за собствена сметка“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване или за удължаване на срока на разрешението лицата по ал. 3 подават
заявление, към което прилагат декларация, че
за тях не е открита процедура за обявяване в
несъстоятелност, и документите, определени с
наредбата по ал. 1, т. 3.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Издаването на разрешението и удължаване на срока му се извършват в 30-дневен
срок от получаването на заявлението.“
4. В ал. 7 след думата „съобщенията“ се
добавя „или оправомощено от него лице“.
5. В ал. 9 думите „за всеки клон“ се заличават и се създава изречение второ: „Срокът на
разрешението се удължава за нови 5 години,
когато лицето по ал. 3 е подало заявление за
това преди изтичането на срока на разрешението и отговаря на изискванията, определени
с наредбата по ал. 1, т. 3.“
§ 14. В наименованието на глава пета след
думата „контрол“ се добавя „и надзор на пазара“.
§ 15. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „с одобрен тип“ се заличават,
а след думата „средства“ се поставя запетая и
се добавя „различни от категория L“;
б) в т. 2 след думата „средства“ се поставя
запетая и се добавя „различни от категория L“;
в) в т. 3 думата „нормативен“ се заменя с
„регулаторен“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите е компетентният орган за
надзор на пазара по смисъла на чл. 6, т. 1 от
Регламент (ЕС) № 168/2013. Председателят на
Комисията за защита на потребителите организира и извършва дейности по надзор на пазара
на превозни средства от категория L, както и на
системи, компоненти или отделни технически
възли за тях, в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и глава III от Регламент
(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне
на изискванията за акредитация и надзор на
пазара във връзка с предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.),
което включва извършването на проверки за:
1. наличието на валиден сертификат за
съответствие;
2. наличието на задължителните табели и
маркировки за одобряване на типа, нанесени
върху превозни средства, компоненти или от-
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делни технически възли в съответствие с чл. 39
от Регламент (ЕС) № 168/2013;
3. нанесено наименование на производителя, регистрирано търговско наименование
или регистрирана търговска марка и адреса в
Европейския съюз върху произведените от него
превозни средства, компоненти или отделни
технически възли, предоставяни на пазара, или,
ако това не е възможно, върху опаковката или
в документ, който придружава компонента или
отделния технически възел;
4. предприетите мерки от икономическите
оператори по глава II и глава XII на Регламент
(ЕС) № 168/2013 в случаите, в които задължението се отнася за органа по надзор на пазара;
5. съответствието на предоставените на пазара превозни средства, системи, компоненти
или отделни технически възли с одобрения тип;
6. предоставянето на информация на потребителите съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013,
включително делегираните актове и актовете
за изпълнение, издадени на основание на този
регламент;
7. осигуряване изпълнението на мерки,
свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара, в случаите, в които съгласно
Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква участие
на органа по чл. 166а, ал. 2;
8. частите и оборудването, които могат да
изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, свързани с
безопасността на превозните средства при
движението им по пътищата или с техните
екологични характеристики.
(3) При осъществяване на дейностите по
надзор на пазара по ал. 2, т. 5, 7 и 8 на пътни
превозни средства от категория L, както и на
системи, компоненти или отделни технически
възли за тях органът по чл. 166а, ал. 2 може
да изисква необходимата му информация за
осъществяване на надзора от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ и от
органа по регистрацията на пътните превозни
средства в страната.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думите „ал. 1“
се добавя „и 2“;
б) в т. 2 думите „с одобрения тип“ се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думите „ал. 1“
се добавя „и 2“;
б) в т. 1 накрая се добавя „или надзор на
пазара“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, а след думата
„контрол“ се добавя „или надзор на пазара“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 16. В чл. 171 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „ж“:
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„ж) който при управление на моторно превозно средство навлиза след знак, забраняващ
влизането на съответното пътно превозно
средство при въведена временна забрана за
движение извън населените места – за срок
от един месец.“
2. В т. 2 се създава буква „н“:
„н) на собственик, който управлява или
допуска управлението на моторно превозно
средство от водач в участък от пътната мрежа с
въведена временна забрана за движение извън
населените места – за срок три месеца.“
§ 17. В чл. 172 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „букви „б“ и „е“ се заменят
с „букви „б“, „е“ и „ж“.
2. В ал. 4 думите „букви „в“, „и“, „к“, „л“,
„м“ се заменят с „букви „в“, „и“, „к“, „л“, „м“,
„н“, а думите „букви „в“, „и“, „к“, „л“ и „м“ се
заменят с „букви „в“, „и“, „к“, „л“ , „м“ и „н“.
§ 18. В чл. 173а, ал. 2 думите „наредбите
по чл. 138, ал. 4“ се заменят с „приложим
регулаторен акт“.
§ 19. В чл. 175 се създава ал. 5:
„(5) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от
три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който
откаже да изпълни нареждане на органите за
контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението
или временна забрана за движение.“
§ 20. В чл. 178в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 6 след думата „допусне“ се добавя
„даването на заключение за психологическа
годност и/или“, а след думата „данни“ се добавя
„с изключение на случаите, в които е дадено
заключение „не се допуска“ при повече от един
невалиден тест за познавателната сфера и/или
невалиден личностов тест“;
б) създават се т. 8 – 12:
„8. разпореди или допусне започване на
психологическото изследване в час, различeн
от предварително определения в графика;
9. разпореди или допусне неспазването на
изискванията за водене на документацията във
връзка с организирането и провеждането на
психологическите изследвания;
10. разпореди или допусне провеждането
на психологическото изследване в помещение,
различно от регистрираното в протокола за
оглед на лабораторията;
11. разпореди или допусне провеждането
на психологическото изследване на чужденец
при отсъствие на преводач или при липса на
декларация от преводача, че преводът ще бъде
направен коректно;
12. разпореди или допусне провеждане на
психологическо изследване на лице, което не
е представило документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.“
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
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„2. започне психологическото изследване
в час, различен от предварително обявения в
графика час;“
б) в т. 4 в началото се добавя „даде заключение за психологическа годност и/или“, а след
думата „данни“ се добавя „(с изключение на
случаите, в които е дадено заключение „Не се
допуска“ при повече от един невалиден тест
за познавателната сфера и/или невалиден
личностов тест)“;
в) в т. 5 в началото се добавя „даде заключение за психологическа годност и/или“;
г) създават се т. 6 – 9:
„6. не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и
провеждането на психологическите изследвания;
7. проведе психологическото изследване
в помещение, различно от регистрираното в
протокола за оглед на лабораторията;
8. проведе психологическо изследване на
чужденец при отсъствие на преводач или при
липса на декларация от преводача, че преводът
ще бъде направен коректно;
9. проведе психологическо изследване на
лице, което не представи документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, и/
или не архивира копия от тях.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Налага се глоба или имуществена
санкция в размер 200 лв. на физическо или
юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на изискванията, определени
с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако не е
предвидено друго по-тежко наказание.“
4. В ал. 5 след думата „таксиметрови“ се
поставя запетая и се добавя „превози за собствена сметка“.
§ 21. В чл. 178г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който пуска на пазара превозно средство,
за което се изисква сертификат за съответствие
с одобрен тип, без да е издаден такъв, или пуска
превозното средство на пазара в нарушение
на приложим регулаторен акт, се наказва с
глоба 2500 лв.“
2. В ал. 3 думите „приложимите наредби по
чл. 138, ал. 4 или на правилата на ООН/ИКЕ,
или на регламенти на европейските институции в областта на одобряването на типа на
превозни средства и“ се заменят с „приложим
регулаторен акт или“, а след думата „им“ се
добавя „с изискванията“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „г“ от Регламент
(ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение
на моторни превозни средства по отношение на
емисиите от леки превозни средства за превоз
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за
достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L
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171/1 от 29 юни 2007 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 715/2007“;
2. член 15, параграф 2, буква „д“ от Регламент
(ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства,
задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (OB, L 35/32 от 4 февруари
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 79/2009“;
3. член 11, параграф 2, буква „г“ от Регламент
(ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на
типа на моторни превозни средства и двигатели
по отношение на емисиите от тежки превозни
средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на
превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/
ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО,
2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/1 от 18
юли 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 595/2009“;
4. член 76, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
5. член 11, параграф 2, букви „г“ и „д“ от
Регламент (ЕС) № 2015/758 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.
относно изискванията за одобряване на типа
по отношение на въвеждането на бордовата
система eCall, основаваща се на услугата 112,
и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ,
L 123/77 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 2015/758“,
на физическо лице се налага глоба в размер
4000 лв., а на юридическо лице или едноличен
търговец – имуществена санкция в размер
8000 лв.“
4. Създават се ал. 8, 9 и 10:
„(8) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г.
относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на
пешеходците и на останалите уязвими участници
в движението по пътищата, за изменение на
Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (OB, L 35/1
от 4 февруари 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 78/2009“;
3. член 15, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 16, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по
отношение на общата безопасност на моторните
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превозни средства, техните ремаркета и системи,
компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB, L 200/1 от 31 юли 2009 г.);
6. член 76, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕС) № 168/2013;
7. член 11, параграф 2, букви „а“ и „в“ от
Регламент (ЕС) № 2015/758,
на физическо лице се налага глоба в размер
3000 лв., а на юридическо лице или едноличен
търговец – имуществена санкция в размер
6000 лв.
(9) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 78/2009;
3. член 15, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 16, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 661/2009;
6. член 76, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
7. член 11, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 2015/758,
на физическо лице се налага глоба в размер
4000 лв., а на юридическо лице или едноличен
търговец – имуществена санкция в размер
8000 лв.
(10) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 78/2009;
3. член 15, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 76, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) № 168/2013,
на физическо лице се налага глоба в размер
2000 лв., а на юридическо лице или едноличен
търговец – имуществена санкция в размер
4000 лв.“
§ 22. В чл. 183 се създава ал. 7:
„(7) Наказва се с лишаване от право да
управлява моторно превозно средство за срок
от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането
на съответното пътно превозно средство при
въведена временна забрана за движение.“
§ 23. В § 6 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. „Одобряване на типа“ е процедура, с
която се удостоверява, че даден тип превозно
средство, система, компонент или отделен
технически възел отговаря на съответните
административни разпоредби и технически
изисквания, определени в приложим регулаторен акт.“
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2. Създава се т. 66:
„66. „Регулаторен акт“ са:
а) наредбите по чл. 138, ал. 4;
б) Регламент (ЕО) № 715/2007, включително
актовете за прилагането му;
в) Регламент (ЕО) № 78/2009;
г) Регламент (ЕО) № 79/2009;
д) Регламент (ЕО) № 595/2009, включително
актовете за прилагането му;
е) Регламент (ЕО) № 661/2009, включително
актовете за прилагането му;
ж) Регламент (ЕС) № 168/2013, включително
актовете за изпълнение и делегираните актове;
з) правило на Икономическата комисия за
Европа на Организацията на обединените нации, приложено към Спогодбата за приемане
на еднакви технически предписания за колесни
превозни средства, оборудване и части, които
могат да бъдат монтирани и/или използвани
на колесни превозни средства, и на условия за
взаимно признаване на Одобрения, издавани
на основата на тези предписания, подписана
в Женева на 20 март 1958 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 95 от 1999 г.) (ДВ, бр. 1
от 2000 г.);
и) регламентите, посочени в част I от приложение IV на Директива 2007/46/ЕО, включително техните актове за изпълнение;
к) Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение
в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм., бр. 31 от 2014 г. и
бр. 17 от 2015 г.);
л) Регламент (ЕС) № 2015/758.“
3. Създава се т. 67:
„67. „Историческо превозно средство“ е механично задвижвано пътно превозно средство,
което е минимум 30-годишно, не се използва
за ежедневен транспорт, запазено и поддържано
в исторически коректно състояние, част е от
световното техническо и културно наследство и
за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни
автомобили или от друга упълномощена от нея
организация на територията на държава – членка
на Европейския съюз.“
§ 24. В допълнителните разпоредби се създава § 6б:
„§ 6б. За целите на този закон се използват
и приложимите определения по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Удостоверенията за определяне на
технически служби, издадени до влизането в
сила на този закон, запазват действието си до
изтичане на валидността им.
§ 26. Заявленията за издаване на удостоверение за определяне на техническа служба,
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постъпили до влизането в сила на този закон,
се разглеждат по досегашния ред.
§ 27. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 13, т. 1 и § 20, които влизат в
сила един месец след обнародването на закона
в „Държавен вестник“;
2. параграфи 8, 9 и § 23, т. 3, които влизат
в сила 6 месеца след обнародването на закона
в „Държавен вестник“;
3. параграф 21, т. 3 относно ал. 7, т. 5, § 21,
т. 4 относно ал. 8, т. 7 и ал. 9, т. 7 и § 23, т. 2
относно т. 66, буква „л“, които влизат в сила
от 31 март 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 18 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
581

УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози, приет от ХLІІI Народно
събрание на 18 януари 2017 г.
Издаден в София на 20 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г.,
бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от
2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15,
23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г. и бр. 32,
58 и 59 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 5, т. 4 думата „международни“ се заменя с „пазара при извършването на“.
§ 2. В чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) Един и същи превозвач може да има
само два лиценза – един лиценз за превоз на
пътници, който може да е лиценз на Общността
за превоз на пътници или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България, и съответно един лиценз
за превоз на товари, който може да е лиценз
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на Общността за превоз на товари или лиценз
за извършване на превоз на товари на територията на Република България.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „в съответствие
с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 г. за установяване на общи
правила относно условията, които трябва да
бъдат спазени за упражняване на професията
автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300/51 от 14
ноември 2009 г.)“.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и когато на предприятието или
на ръководителя на транспортната дейност не
са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в
Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18
март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на класификацията на
тежките нарушения на правилата на Съюза,
които могат да доведат до загуба на добрата
репутация на автомобилния превозвач, и за
изменение на приложение III към Директива
2006/22/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.)“.
3. В ал. 7 думите „за което превозвачът
представя декларация по образец, определен с
наредбата по ал. 3“ се заличават.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „превозвачи“ се добавя
„и лицата, извършващи превози за собствена
сметка“ и се поставя запетая, а думите „наредбата по чл. 7, ал. 3“ се заменят с „наредбите
по чл. 7, ал. 3 и чл. 12б, ал. 1 от този закон
и чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението
по пътищата“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на здравеопазването“
се заменят с „Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 5. В чл. 7в, ал. 8, т. 2 думата „молба“ се
заменя със „заявление“.
§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „превозвача“ се заменя със
„същия търговец или свързано с него лице“.
2. Създава се т. 4:
„4. превозвачът вече има издаден лиценз за
същия вид превози.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 буква „е“ се отменя;
б) в т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В ал. 2 думите „вследствие на промяна на
показателя за финансова стабилност, определен
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с наредбата по чл. 7, ал. 3“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
мотивирано отказва извършването на регистрация, когато:
1. търговецът не отговаря на някое от
изискванията по чл. 7, ал. 4 или 5;
2. търговецът не е комплектувал заявлението
си с документите, определени в наредбата по
чл. 12а, ал. 5;
3. правото да извършва таксиметров превоз
на пътници на същия търговец или на свързано
с него лице е било прекратено на основание
ал. 8, т. 1, букви „а“, „в“ или „г“ през последните две години.“
2. В ал. 8, т. 2 думата „молба“ се заменя
със „заявление“.
§ 9. В чл. 12а ал. 4 се изменя така:
„(4) Заличаването от регистъра на основание чл. 12, ал. 8, т. 1 се извършва със заповед
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, а на
основание чл. 12, ал. 8, т. 2, 3 и 4 – от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния
директор, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание
за заличаване.“
§ 10. В чл. 14а, ал. 8, т. 5 думата „молба“
се заменя със „заявление“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Републиканската транспортна схема
включва междуселищни автобусни линии,
свързващи населени места от две или повече
области. Тя се утвърждава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или от оправомощено от него
длъжностно лице.“
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Областните транспортни схеми включват
междуселищни автобусни линии, свързващи
населени места от две или повече общини от
една област.“
3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Когато маршрутът на междуселищна
автобусна линия съвпада с маршрута на друга
междуселищна автобусна линия или пътнически
влак и са от едно и също направление, между
часовете на тръгване от общите им спирки
трябва да има интервал.
(7) Интервалите между часовете на тръгване
и редът за проверка на изискването по ал. 6
се определят с наредбата по чл. 18.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думата „предвижда“ се заменя с
„предоставя предвидени в държавния и/или
общински бюджети средства за“.
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3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Кметовете на общините възложители
уведомяват писмено органа, утвърдил съответното маршрутно разписание от областната
или републиканската пътна схема, за намеренията си да започнат процедура за възлагане
на превозите по това маршрутно разписание.
Процедурата по възлагане на превозите по
съответното маршрутно разписание може да
започне само след съгласуването му по реда,
определен с наредбата по чл. 18.
(7) Кметовете на общините възложители са
длъжни да предоставят справки с информация
по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и
републиканската транспортни схеми на органа,
който е утвърдил съответните разписания. При
промяна в обстоятелствата по възлагане на
маршрутно разписание кметът на общината
писмено уведомява органа, утвърдил разписанието, в 7-дневен срок от промяната.“
§ 13. В чл. 20, ал. 2 думата „спирки“ се
заменя с „от кмета на съответната община
автоспирки“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички превозвачи, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни
линии, задължително ползват автогарите срещу
заплащане и автоспирките по изпълнявания
маршрут и спазват утвърденото разписание. В
населено място:
1. с една автогара същата задължително
се включва като обслужваща по маршрута
на автобусните линии, имащи спирка в това
населено място;
2. с повече от една автогара общинският
съвет определя автогарите, които са начални,
междинни и крайни спирки по маршрута на
автобусните линии, имащи спирка в това населено място;
3. без автогара общинският съвет определя
автоспирките, които са начални, междинни и
крайни по маршрута на автобусните линии,
имащи спирка в това населено място;
4. в което е изчерпан капацитетът на автогарите по т. 1 и 2, общинският съвет определя
автоспирките, които са начални, междинни и
крайни по маршрута на автобусните линии,
имащи спирка в съответното населено място.“
2. В ал. 2 думата „автобусните“ се заменя с
„междуселищните автобусни“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Начинът на формиране на цените, както
и пределните цени за автогарово обслужване
се определят съгласно методика, утвърдена от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на база на категоризиране на автогарите.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Цените по ал. 4 може да се актуализират
веднъж годишно.“
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§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „билети – бланкови,
листови и ролни“ се заменят с „билети“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) наименованието и адреса на превозвача
в съответствие с лиценза за извършване на
обществен превоз на пътници;“
б) в т. 3:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) наименованието и адреса на превозвача
в съответствие с лиценза за извършване на
обществен превоз на пътници;“
бб) създава се буква „к“:
„к) срок на валидност на билета – при двупосочни билети с неуточнена дата на връщане.“
3. В ал. 3 думите „листови и ролни“ се заличават, а след думата „реквизит“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на билетите
на химизирана хартия, които се издават наймалко в два екземпляра“.
§ 16. В чл. 78, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари
2014 г. относно тахографите в автомобилния
транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт и за изменение на
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския
парламент и на Съвета за хармонизиране на
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB,
L 60/1 от 28 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 165/2014“, или AETR.“
§ 17. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
2. В ал. 4 думите „Регламент 3821/85“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 18. В чл. 89а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „Регламент (ЕИО)
3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“.
2. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“;
б) в т. 7 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 19. В чл. 89б, т. 1 думите „Регламент
(ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“.
§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 12:
„12. да изискват сведения от присъстващите
при извършването на проверките трети лица.“
2. В ал. 11 думите „чл. 24, ал. 1 и чл. 24а,
ал. 1“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, чл. 24а, ал. 1
и чл. 101, т. 1“.
§ 21. В чл. 91а се правят следните изменения:
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1. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“.
2. В ал. 9, т. 1 думите „Регламент 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
3. В ал. 10 думите „чл. 18, параграф 1 от
Регламент 3821/85“ се заменят с „чл. 42 от
Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 22. В чл. 91б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Водачите на превозни средства, с които
се извършват обществени превози и превози
за собствена сметка на пътници и товари, са
длъжни да предоставят на служителите на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ всички документи, определени с
подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон.“
§ 23. В чл. 93, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „1500 лв.“ се заменят с
„2000 лв.“.
2. В т. 2 думите „3000 лв.“ се заменят с
„4000 лв.“.
§ 24. В чл. 93б, ал. 11, т. 3 след думата „часа“
се добавя „и 30 минути“.
§ 25. В чл. 93в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
3. В ал. 15:
а) в т. 1 думата „или“ се заменя с „и/или“;
б) в т. 2 думата „или“ се заменя с „и/или“;
в) в т. 3 думата „или“ се заменя с „и/или“.
4. В ал. 23 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 26. В чл. 94, ал. 3 думата „извършва“ се
заменя с „допусне извършването на“ и след
думата „пробег“ се добавя „под минимално
и/или“.
§ 27. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „1500 лв.“ се добавя
„превозвач“.
2. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. който:
а) не организира извършването на предпътни технически прегледи на пътните превозни
средства;
б) допусне или разпореди извършването
на обществен превоз или превоз за собствена
сметка на пътници или на товари с превозно
средство, което не е технически изправно;
в) допусне или разпореди извършването
на обществен превоз или превоз за собствена
сметка на пътници или на товари с превозно
средство, на което не е извършен предпътен
технически преглед;“
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б) точка 2 се изменя така:
„2. който допусне или разпореди:
а) извършване на превоз на багаж по автобусна линия без издаване на багажна разписка;
б) превоз на багаж, който не принадлежи
на пътник, пътуващ в автобуса;“.
§ 28. Член 96г се изменя така:
„Чл. 96г. (1) Който назначи на работа или
допусне водач, който не отговаря на някое от
изискванията, определени с този закон и с подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, да управлява превозно средство за обществен превоз или превоз за собствена сметка на
пътници или товари, се наказва с глоба или
имуществена санкция в размер 3000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба или имуществена санкция в
размер 6000 лв.“
§ 29. В чл. 97, ал. 1 след думите „дейността
му“ се добавя „или не представи за проверка
свързани с превозната дейност документи“.
§ 30. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без
билет или друг превозен документ, се наказва
с глоба в размер:
1. от 10 до 50 лв. – за превози по общинските
транспортни схеми;
2. петдесет лв. – за междуселищни превози;
3. триста лв. – за международни превози.“
§ 31. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „него автогара или автоспирка“ се заменят с „него автогара“.
2. В ал. 4 думите „включително в автогарите
и автоспирките“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „включително в автогарите
и автоспирките“ се заличават.
§ 32. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 561/2006“.
2. В ал. 5 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.
§ 33. В чл. 104б, т. 18 думите „параграф 3“
се заменят с „параграфи 1, 3 и 4“.
§ 34. Създава се чл. 104е:
„Чл. 104е. Който при издаване на превозен
документ не извърши предвидено в нормативен
акт намаление от определената редовна цена по
действащата тарифа на съответния превозвач,
се наказва с глоба или имуществена санкция
1000 лв.“
§ 35. Създава се чл. 104ж:
„Чл. 104ж. Кмет на община, възложител
на превози по утвърдени транспортни схеми,
който наруши изискванията на чл. 19, ал. 2, 6
и 7, се наказва с глоба 3000 лв.“
§ 36. Създава се чл. 104з:
„Чл. 104з. (1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ заверено копие на лиценз на
Общността или удостоверение за обществен
превоз на пътници или товари на територията
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на Република България в случаите по чл. 11,
ал. 2, се наказва с имуществена санкция в
размер 500 лв. за всяко невърнато копие или
удостоверение.
(2) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
заверено копие на лиценз на Общността или
удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република
България в случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6, се
наказва с имуществена санкция в размер 500 лв.
за всяко невърнато копие или удостоверение.
(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 се
налага имуществена санкция в размер 1000 лв.
(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а,
ал. 1, т. 6, извършващ обществен превоз на
пътници или товари, се наказва с имуществена
санкция в размер 1500 лв.
(5) Превозвач, който извършва обществен
превоз на пътници или товари с моторно
превозно средство, което не е с българска
регистрация или не е вписано в регистъра на
моторните превозни средства на лиценза на
Общността, се наказва с имуществена санкция
в размер 1500 лв.
(6) Превозвач, който преотстъпи заверено
копие на лиценз на Общността или допусне
извършването на обществен превоз на пътници
или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността,
се наказва с имуществена санкция в размер
1500 лв.
(7) За повторно нарушение по ал. 4, 5 и
6 се налага имуществена санкция в размер
3000 лв.“
§ 37. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6, буква „б“ след думата „компетентност“ се добавя „или когато превозвачът
няма ръководител на транспортната дейност
извън случаите по буква „а“.
2. В ал. 2, т. 5 след думите „лиценза на
Общността“ се добавя „или на удостоверенията
към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република
България“.
3. В ал. 6 думите „влязло в сила наказателно“
се заменят с „наказателното“.
§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. „Автоспирка“ е всяко обозначено място,
различно от автогара, на което според определения маршрут по автобусна линия е предвидено
спиране за качване и/или слизане на пътници.“
2. Точка 23 се изменя така:
„23. „Специализирани автобусни превози“ са
превозите на работници, служители и учащи
по договор с определени от клиента маршрут
и разписание.“
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3. Създават се т. 49 – 54:
„49. „Междуселищна автобусна линия“ е
линия от общинските, областните и репуб
ликанската транспортни схеми, маршрутът
на която включва спирки в две или повече
населени места.
50. „Градска автобусна линия“ е линия от
общинските транспортни схеми, маршрутът на
която включва спирки само в чертите на едно
населено място, определени със строителните
му граници в действащия устройствен план.
51. „Спирка“ е място, обозначено за спиране с цел слизане и/или качване на пътници,
включващо автогари и автоспирки.
52. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкупността от всички градски линии в чертите на
едно населено място.
53. „Дата на първата регистрация“ е датата,
на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.
54. „Свързано лице“ е дружество или лице,
което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството.“
§ 39. В § 4 от заключителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
за превози по градски допълнителни линии, за
превози по градски и междуселищни линии,
които се поддържат главно поради историческия интерес към тях или туристическото им
значение, за специализираните и за случайните
автобусни превози, както и за таксиметровите
превози, освен в случаите по чл. 283, ал. 2
от Закона за предучилищното и училищното
образование.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) За целите на разпределяне на средствата по ал. 1 се включват и вътрешноградски
превози, извършени с трамваен и тролейбусен
транспорт и метро.“
Заключителна разпоредба
§ 40. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77
от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г.,
бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130
и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26
и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и
119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от
2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от
2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35,
42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9,
32; Решение № 4 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1, 19
и 53 от 2014 г. и бр. 39, 43 и 51 от 2016 г.) в
чл. 21, ал. 1 се създава т. 25:
„25. определя условията и реда за пътуване
по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.“
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УКАЗ № 39
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLІІI Народно събрание на 18 януари 2017 г.
Издаден в София на 20 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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, 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., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г. и бр. 45,
58, 95 и 97 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 8, буква „б“ числото „500“ се
заменя с „1000“.
§ 2. В чл. 48, ал. 2 се създава т. 21:
„21. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са закупени
от лице, регистрирано по Закона за виното и
спиртните напитки.“
§ 3. В чл. 57, ал. 3 се създава т. 9:
„9. документ, доказващ, че дестилационните
съоръжения за производство на етилов алкохол
(ракия) са закупени от лице, регистрирано по
Закона за виното и спиртните напитки.“
§ 4. В чл. 60 ал. 5 и 6 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Изискването по чл. 48, ал. 2, т. 21
не се прилага за лицата по чл. 47, ал. 1, които
подадат искане за издаване на лиценз по чл. 48,
ал. 1 в срок до три месеца от влизането в сила
на този закон.
(2) Изискването по чл. 57, ал. 3, т. 9 не се
прилага за лицата по чл. 56, ал. 1, т. 1, които
подадат искане за регистрация по чл. 57, ал. 2
в срок до три месеца от влизането в сила на
този закон.
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§ 6. Изискванията по чл. 48, ал. 2, т. 21 или
чл. 57, ал. 3, т. 9 не се прилагат за лицата, които
към датата на влизане в сила на този закон
са получили лиценз за управление на данъчен
склад по чл. 50, ал. 1 или удостоверение за
регистрация по чл. 57, ал. 4.
§ 7. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от
2013 г., бр. 26 от 2014 г. и бр. 14 и 61 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава девета се създава раздел IIIа с
чл. 142а – 142в:
„Раздел IIIа
Регистър на лицата, които извършват дейности
с дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки
Чл. 142а. (1) Създава се регистър на лицата,
които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба,
предоставяне или предлагане на дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се води
от Министерството на икономиката.
(3) Редът и начинът за водене на регистъра
по ал. 1 се определят с наредба на министъра
на икономиката.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1,
могат да продават или предоставят дестилационни съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки на лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт.
(5) Лицата, които са вписани в регистъра по
чл. 132, ал. 2, могат да търгуват с дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки, като уведомяват
за това Министерството на икономиката.
(6) Редът за уведомяване по ал. 5 се определя с наредбата по ал. 3.
Чл. 142б. (1) Лицата подават заявление до
Министерството на икономиката за вписване
в регистъра, преди да започнат да извършват
дейностите по чл. 142a, ал. 1.
(2) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на икономиката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за регистрация на лицата
и вписването им в регистъра по чл. 142а, ал. 1.
Чл. 142в. (1) Лицата по чл. 142а, ал. 1:
1. водят отчетност, позволяваща установяването на лицето, което е получило дестилационното съоръжение за производството на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;
2. до 14-о число на месеца, следващ месеца,
в който са се разпоредили с дестилационно-
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то съоръжение, предоставят информация на
Министерството на икономиката за лицата,
получили дестилационното съоръжение, включваща най-малко следните идентификационни
данни – пълно наименование, единен идентификационен код от Търговския регистър или
код по БУЛСТАТ.
(2) При поискване или по собствена инициатива Министерството на икономиката
предоставя на Агенция „Митници“ информацията по ал. 1, т. 2, както и информация
за установените случаи на дейности с дестилационни съоръжения, извършвани от лица,
които не са вписани в регистъра по чл. 142а.“
2. В чл. 213:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) На лице, което не изпълни задължение
да се регистрира в регистъра по чл. 142а, се
налага глоба или имуществена санкция в размер
от 500 до 5000 лв.
(3) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 142в, се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 200 до 1000 лв.“
§ 8. Лицата, които до влизането в сила
на този закон са извършвали дейностите по
чл. 142а, ал. 1 от Закона за виното и спиртните
напитки, се регистрират в тримесечен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 18 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
583

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 43
На основание чл. 104 от Конституцията на
Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Възлагам на вицепрезидента да упражнява правомощията на президента по чл. 98,
т. 9, 10 и 11 от Конституцията на Република
България.
2. Възлагам на вицепрезидента да упражнява правомощието на президента по чл. 98,
т. 7 от Конституцията на Република България по Закона за българите, живеещи извън
Република България.
Издаден в София на 23 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Румен Радев
672
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УКАЗ № 58
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам служебно правителство от
27 януари 2017 г.:
Огнян Стефанов Герджиков за служебен
министър-председател на Република България;
Илко Тодоров Семерджиев за служебен
заместник министър-председател по социални
политики и служебен министър на здраве
опазването;
Стефан Динчев Янев за служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и
сигурност и служебен министър на отбраната;
Малина Валентинова Крумова за служебен
заместник министър-председател по европейските фондове;
Деница Златкова Златева за служебен заместник министър-председател по подготовката
на българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018;
Пламен Димитров Узунов за служебен министър на вътрешните работи;
Кирил Миланов Ананиев за служебен министър на финансите;
Гълъб Спасов Донев за служебен министър
на труда и социалната политика;
Спас Владимиров Попниколов за служебен
министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Ради Драгнев Найденов за служебен министър на външните работи;
Мария Енчева Павлова за служебен министър на правосъдието;
Рашко Любомиров Младенов за служебен
министър на културата;
Ирина Стойнова Костова за служебен министър на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието и храните;
Христо Владимиров Алексиев за служебен
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
Теодор Венков Седларски за служебен министър на икономиката;
Николай Ангелов Павлов за служебен министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;
Даниела Станимирова Дашева за служебен
министър на младежта и спорта.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
728
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УКАЗ № 59
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Pазпускам 43-то Народно събрание на
27 януари 2017 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание
на 26 март 2017 г.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
729

УКАЗ № 60
На основание чл. 249 от Изборния кодекс
П О С ТА Н О В Я В А М :
Определям номерацията, наименованията и
границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на
26 март 2017 г., както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски,
включващ общините: Благоевград, Банско,
Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе
и Царево.
3. Трети изборен район – Варненски, включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново,
Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец,
Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница,
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
село, Ружинци и Чупрене.
6. Шести изборен район – Врачански, включващ общините: Враца, Борован, Бяла Слатина,
Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман и Хайредин.
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7. Седми изборен район – Габровски, включващ общините: Габрово, Дряново, Севлиево и
Трявна.
8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал
Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел
и Шабла.
9. Девети изборен район – Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Ардино,
Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград и
Черноочене.
10. Десети изборен район – Кюстендилски,
включващ общините: Кюстендил, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино,
Рила, Сапарева баня и Трекляно.
11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци,
Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин
и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана,
включващ общините: Монтана, Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци
и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик,
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
Стрелча и Сърница.
14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брезник,
Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.
15. Петнадесети изборен район – Плевенски,
включващ общините: Плевен, Белене, Гулянци,
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив,
включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Плов
дивски, включващ общините: Асеновград,
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение и Хисаря.
18. Осемнадесети изборен район – Разградски, включващ общините: Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян.
19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово, Бяла,
Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и
Ценово.
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20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар,
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и
Тутракан.
21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел,
Нова Загора и Твърдица.
22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните,
Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем и Чепеларе.
23. Двадесет и трети изборен район – София,
включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“, „Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“,
„Студентски“ и „Триадица“.
24. Двадесет и четвърти изборен район – София, включващ районите: „Възраждане“, „Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“, „Подуяне“,
„Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София,
включващ районите: „Банкя“, „Връбница“,
„Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище,
Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица,
Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора,
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък,
Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево и Чирпан.
28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище,
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
29. Двадесет и девети изборен район – Хасковски, включващ общините: Хасково, Димит
ровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово,
Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
Стамболово, Тополовград и Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски,
включващ общините: Шумен, Велики Преслав,
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола
Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино.
31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово,
Елхово, Стралджа и Тунджа.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
730
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2017 г. за подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер до 9 398 900 лв. за 2017 г.
за обезпечаване на допълнителни средства
за командировка и издръжка на временно
командированите служители в състава на
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в гр. Брюксел, Белгия, във връзка с подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. – в размер до 443 266 лв.;
2. по бюд жета на Министерството на
външните работи за 2017 г. – в размер до
2 642 284 лв.;
3. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г. – в размер до
841 329 лв.;
4. по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. – в размер до 493 852 лв.;
5. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2017 г. – в размер
до 236 629 лв.;
6. по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. – в размер до 39 359 лв.;
7. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. – в размер до 659 886 лв.;
8. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. – в размер до 140 363 лв.;
9. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. – в размер
до 202 881 лв.;
10. по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г. – в размер до 341 031 лв.;
11. по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2017 г. – в размер
до 521 052 лв.;
12. по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2017 г. – в размер
до 805 475 лв.;
13. по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2017 г. – в размер до 945 838 лв.;
14. по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. – в размер до 488 505 лв.;
15. по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. – в размер до 288 119 лв.;
16. по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2017 г. – в размер до
168 667 лв.;
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17. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. – в размер до
140 363 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата до 295 511 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
управлението на средствата от ЕС“, бюджетна
програма „Координация при управлението на
средствата от ЕС“ по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
(2) Със сумата до 147 755 лв. да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Убежище
и бежанци“ по бюджета на Министерския
съвет за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“ по бюджета
на Министерството на външните работи за
2017 г., както и показателите по чл. 10, ал. 3,
т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г., както и показателите по
чл. 12, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата до 198 852 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси“,
бюджетна програма „Бюджет и финансово
управление“ по бюджета на Министерството
на финансите за 2017 г.
(2) Със сумата до 175 000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
ефективното събиране на всички държавни
приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавни приходи“ по бюджета на
Министерството на финансите за 2017 г.
(3) Със сумата до 120 000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на защита
на обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки и изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна
програма „Интегриране на финансовата система
във финансовата система на ЕС“ по бюджета
на Министерството на финансите за 2017 г.
(4) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
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Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2017 г., както и показателите по чл. 14, ал. 3,
т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на съюзната и международната сигурност“,
бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС
и международно сътрудничество“ по бюджета
на Министерството на отбраната за 2017 г.,
както и показателите по чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 7 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г., както и показателите
по чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 8 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г., както
и показателите по чл. 15, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 9 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Международен образователен обмен“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2017 г., както
и показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 11. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 10 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюд жетна прог рама „Поп ул яризиране на
българската култура в чужбина“ по бюджета
на Министерството на културата за 2017 г.,
както и показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 12. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 11 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.,
както и показателите по чл. 18, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 13. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 12 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2017 г.,
както и показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
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Чл. 14. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 13 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Административно обслужване, медицинска
и психологическа експертиза“ по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.,
както и показателите по чл. 24, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 15. (1) Със сумата до 36 587 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Закрила на обектите на индустриална собственост“ по бюджета на Министерството на
икономиката за 2017 г.
(2) Със сумата до 451 918 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на
експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“ по бюджета
на Министерството на икономиката за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 14 да се
увеличат показателите по чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 16. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 15 да
се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно
енергийно развитие“, бюджетна програма
„Ефективно функциониране на енергийните
предприятия, инфраструктура и пазари“ по
бюджета на Министерството на енергетиката
за 2017 г., както и показателите по чл. 20,
ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 17. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 16 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г., както
и показателите по чл. 25, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 18. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 17 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на защитата на националната сигурност“,
бюджетна програма „Национална сигурност“
по бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2017 г., както и показателите по
чл. 26, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 19. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за
2017 г. на базата на фактически извършените
разходи и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 20. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени
по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Методика за определяне цената
на услугата „Доставяне на вода за напояване“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на
вода за напояване“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов

МЕТОДИКА

за определяне цената на услугата „Доставяне
на вода за напояване“
Раздел I
Цел и предназначение
Чл. 1. С методиката се урежда начинът за
определяне на цената на услугата „Доставяне
на вода за напояване“.
Чл. 2. В методиката са заложени следните
принципи:
1. водните услуги да се предлагат на реална себестойност, покриваща всички разходи;
2. политиките по ценообразуване предоставят подходящи стимули за ефективно
водочерпене.
Чл. 3. Целта на методиката е:
1. доставчиците на вода за напояване (ДВН)
да изчислят цената на услугата, следвайки
общи правила и принципи за съгласуваност,
прозрачност, предвидимост, устойчивост и
финансова достъпност;
2. цената на услугата да се основава на ясно
определени и взети предвид разходни компоненти, включително разходи за водовземане,
управление и регулиране на водите, разпределение, транспортиране и доставка на вода
за напояване до земеделските водоползватели.
Раздел II
Доставчици на услугата и ценова структура
Чл. 4. (1) Доставчиците на вода за напояване са:
1. търговски дружества с държавно участие и общини, в чийто капитал са включени
хидромелиоративни обекти, доставящи вода
до крайни водопотребители чрез главната
напоителна инфраструктура;
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2. сдружения за напояване (СН).
(2) Доставчиците на вода за напояване
използват вода за целите на напояването в
съответствие с разрешително за водовземане,
издадено при условията и по реда на Закона
за водите.
(3) Доставяната вода за напояване от ДВН
трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите
за напояване на земеделските култури (ДВ,
бр. 43 от 2009 г.).
(4) Сдруженията за напояване като ДВН:
1. разпределят и доставят вода до земеделските стопанства на техните членове или
съответно на други водоползватели, които не
са техни членове;
2. с решение на управителния съвет събират годишен членски внос, който да покрива
постоянните разходи и други разходи, свързани
с дейността им;
3. с решение на Общото събрание определят
размера на вноските и другите плащания от
членовете на сдружението съгласно устава и
сроковете, в които те трябва да бъдат направени, както и цените на услугите, предоставяни от сдружението на лица, които не са
негови членове;
4. формират цена на услугата „Доставяне
на вода за напояване“, включваща разходите
за доставка от друг доставчик (ако има такъв)
и разходите за предоставянето на услугата от
страна на СН.
Чл. 5. (1) Ценообразуване при ДВН се извършва, като всеки доставчик определя нивото
на услугата „Доставяне на вода за напояване“,
която предоставя на своите клиенти. Цената
отразява индивидуални условия и нужди,
свързани както с техническа схема на всяка
напоителна система, така и със специфичните
изисквания по експлоатацията и поддръжката є.
(2) Цената на услугата „Доставяне на вода
за напояване“ отразява действителните разходи
при нормална ефективност на напоителната
система.
Чл. 6. (1) Размерът на цената на услугата
„Доставяне на вода за напояване“ се определя
ежегодно и включва два компонента – постоянен, който покрива постоянните разходи по
доставката на вода на база на напояваната
площ, и променлив – на база на доставените
обеми вода.
(2) Размерът на постоянния компонент се
определя на база на площта на имота или
имотите, попадащи в района на обслужване
на доставчик по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2, и в
зависимост от постоянните разходи за доставка
на вода за напояване.
(3) Размерът на променливия компонент се
определя на база на водните обеми, доставени
в имота или в имотите, попадащи в района
на обслужване на доставчик по чл. 4, ал. 1,
т. 1 или 2, и в зависимост от променливите
разходи за доставка на вода за напояване.
(4) Размерът на постоянния и на променливия компонент се променя в зависимост от
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конкретните условия през различните години.
Допустимо е част от разходите за персонал,
материали, гориво и електроенергия да формират както постоянния, така и променливия
компонент. В тези случаи сумата от разходи,
попадащи в постоянния и в променливия компонент, не бива да надвишава сто процента
от общата стойност на тези разходи.
(5) Постоянните и променливите разходи
за доставка на вода за напояване, които се
вземат предвид при определянето на цената,
са прогнозни.
Чл. 7. Компонентите по чл. 6 се определят
на база на действителните разходи за доставка,
като се разделят на:
1. разходи за оризово и неоризово напояване;
2. разходи, свързани с помпено подаване
на вода за покачване до:
а) ниво I – до 50 m височина;
б) ниво II – до 100 m височина;
в) ниво III – до 150 m височина;
3. разходи, свързани с доставка на вода
под напор до желаната стойност на налягане,
съгласно изискването за тръбопроводната
мрежа в земеделското стопанство, като:
а) при нисък напор налягането е от 2 до
6 бара;
б) при висок напор налягането е над 6 бара.
Раздел III
Изчисляване на цената
Чл. 8. Прогнозните разходи след предвиждане на очакваното търсене на услугата
включват:
1. оперативни разходи, свързани с експлоатацията на напоителната система, в т. ч.
разходи за персонал, управление, материали,
резервни части и електроенергия за изпом
пване на вода;
2. разходи за поддръжка.
Чл. 9. (1) При определяне на цената на
услугата „Доставяне на вода за напояване“
могат да се вземат предвид само разходите
и приходите, които са свързани с дейността
по предоставяне на услугата „Доставяне на
вода за напояване“.
(2) Доставчиците на вода за напояване
водят аналитично счетоводно отчитане на
свързаните с тази услуга разходи и приходи
от тези, които са направени във връзка с
други изпълнявани от тях дейности и услуги.
Чл. 10. (1) Доставчиците на вода за напояване ежегодно до 30 ноември предоставят
на министъра на земеделието и храните в
качеството му на контролиращ орган по изпълнението на дейностите по напояване на
земеделските земи информация за реалната
цена на услугата през изминалия поливен
сезон, както и прогнозна цена за следващия.
Информацията се предоставя от всички ДВН
чрез областните дирекции „Земеделие“.
(2) В срока по ал. 1 ДВН представят разработка с прогнозни разходи за предоставяне
на услугата съгласно приложения № 1 и 2 и
отчет за приходите и разходите за предходния
период, когато доставчикът не е новорегистриран.
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(3) Когато някои от прогнозните разходи
в разработката по ал. 2 са увеличени спрямо
разходите за предходната година, се посочват
размерът и причините за увеличението.
(4) Постъпилите разработки се разглеждат
и анализират от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.
При ценообразуване, различно от указаното
в методиката, комисията връща предложението на доставчика, като определя срок за
отстраняване на констатираната нередовност.
(5) Министърът на земеделието и храните
ежегодно до 31 януари със заповед одобрява
цените на услугата „Доставяне на вода за
напояване“ за следващия поливен сезон.
Чл. 11. (1) Определянето на постоянни и
променливи годишни разходи за оризови култури се извършва съгласно приложение № 1,
а за неоризови – съгласно приложение № 2.
(2) Постоянните разходи включват разходите, посочени в приложения № 1 и 2, графа
„Допустими годишни постоянни разходи“,
колони от буква „а“ до буква „л“.
(3) Променливите разходи включват разходите, посочени в приложения № 1 и 2, графа
„Допустими годишни променливи разходи“,
колони от буква „з“ до буква „п“.
(4) Сумата от разходите по ал. 2 и 3 в
колони от буква „з“ до буква „л“ e равна на
100 процента.
Чл. 12. (1) Предвиждането на необходимите
приходи за покриване на очаквани разходи
по предоставяне на услугата „Доставяне на
вода за напояване“ включва:
1. възстановяване на постоянни и променливи компоненти на разход; определя се по
следната формула:
НП = ПоР + ПрР,
където:
НП са необходимите годишни приходи,
в лв.;
ПоР – допустимите годишни постоянни
разходи, в лв.;
ПрР – допустимите годишни променливи
разходи, в лв.;
2. допустимите постоянни или променливи
разходи, които са пряко свързани с предоставянето на услуга по напояване; в допустими
разходи не могат да се включат:
а) разходи, които не са свързани с дейността
по напояване;
б) разходи, които не са заложени или са
счетени за прекалено високи;
в) корпоративен данък;
г) глоби и санкции;
д) неустойки и лихви за забава;
е) разходи, извършени от трети лица за
тяхна сметка.
(2) Когато прогнозните разходи са по-високи
от отчетените за предишен ценови период,
необходимите приходи за следващия ценови
период се намаляват с абсолютната стойност
на разликата и обратно – когато отчетените
разходи са по-високи от прогнозните, необходимите приходи се увеличават с тази сума
за следващия ценови период.
Чл. 13. При прогнозиране на допустими
годишни постоянни и променливи разходи
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съотношението между оризови и неоризови
култури се прогнозира както за постоянните,
така и за променливите разходи, като:
1. сумата от относителните дялове на постоянните разходи за ориз и неоризови култури е равна на общите постоянни разходи,
както следва:
ПоР = ДПоРО + ДПоНО,
където:
ПоР са допустимите годишни постоянни
разходи, в лв.;
ДПоРО е относителният дял на постоянен
разход, който се очаква за оризови култури;
определя се като сума от стойностите на
редове от колони с букви от „а“ до „л“ на
ред 5 в графа „Допустими годишни постоянни
разходи“ от приложение № 1;
ДПоНО – относителният дял на постоянен
разход, който се очаква за неоризови култури; определя се като сума от стойностите на
редове от колони с букви от „а“ до „л“ на
ред 5 в графа „Допустими годишни постоянни
разходи“ от приложение № 2;
2. сумата от относителните дялове на
променливите разходи за ориз и неоризови
култури е равна на общите променливи разходи, както следва:
ПрР= ДПрРО +ДПрРНО,
където:
ПрР са допустимите годишни променливи
разходи, в лв.;
ДПрРО е относителният дял на променлив
разход, който се очаква за оризови култури при
гравитачно напояване; определя се като сума
от стойностите на редове от колони с букви от
„з“ до „п“ на ред 5 в графа „Допустими годишни променливи разходи“ от приложение № 1;
ДПрРНО – относителният дял на променлив
разход, който се очаква за неоризови култури при
гравитачно напояване; определя се като сума
от стойностите на редове от колони с букви от
„з“ до „п“ на ред 5 в графа „Допустими годишни променливи разходи“ от приложение № 2.
Чл. 14. (1) Доставчик на вода за напояване,
който доставя вода до различни нива (категории) едновременно, попълва приложения № 1
и 2 в частта за „Допустими годишни променливи разходи“ за всяка категория поотделно.
(2) Категориите по ал. 1 са:
1. Категория 1 – помпено ниво І – до 50 m
височина;
2. Категория 2 – помпено ниво ІІ – до
100 m височина;
3. Категория 3 – помпено ниво ІІІ – до
150 m височина;
4. Категория 4 – под напор (нисък напор
от 2 до 6 бара и висок напор над 6 бара).
Чл. 15. Определянето на постоянна цена
на база на площ (лв./дка) за първа и всяка
следваща поливка и цена за измерен обем
(лв./m 3) се извършва, както следва:
1. постоянната цена на декар (лв./дка) за
първа поливка е сума (∑) от стойностите на
редове от колони с букви от „а“ до „л“ на
ред 5 в графа „Допустими годишни постоянни
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на методиката:
1. „Нормална ефективност на напоителна
система“ е ефективността на дадена напоителна система в зависимост от нейния вид
(гравитачна, гравитачна с помпено захранване
и напорна система – дъждовалнa), коефициент на полезно действие и амортизационен
срок. Коефициентът на полезно действие се
определя като отношение между доставения
до потребителя обем вода към иззетия обем
вода от водното тяло при водовземането.
2. „Измерен воден обем“ е количеството
вода, измерено с водомерни съоръжения и
уреди, одобрени от Българския институт по
метрология.

разходи“ (в лв.), разделена на стойността в ред
от колона с буква „р“ (дка) на ред 5 от приложения № 1 и 2; полученият резултат е цената
(лв./дка) за оризови и неоризови култури;
2. постоянната цена на декар (лв./дка) за
всяка следваща поливка е сума (∑) от стойностите на редове от колони с букви от „з“
до „л“ на ред 5 в графа „Допустими годишни
постоянни разходи“ (лв.), разделена на стойността в ред от колона с буква „р“ (дка) на
ред 5 от приложения № 1 и 2; полученият
резултат е цената (лв./дка) за всяка следваща
поливка след първата;
3. цената за доставен обем вода е сума (∑)
от стойностите на редове от колони с букви от
„з“ до „п“ на ред 5 в графа „Допустими годишни променливи разходи“ (в лв.), разделена на
стойността в ред от колона с буква „с“ (m 3) на
ред 5 от приложения № 1 и 2; полученият
резултат е цената (лв./m 3) за оризови и неоризови култури.

1.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Методиката се приема на основание
чл. 58 от Закона за сдружения за напояване.
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2

Планирани годишни постоянни и променливи разходи за оризови култури (в лв.)
m3

част от разходите за материали

*Постоянна цена на декар за първа поливка

м

н

о

Цена за доставен обем вода

**Постоянна цена на декар за всяка следваща поливка
0,00 лв.

р

с

прогнозни доставени обеми вода

част от разходите за персонал

л

0,00 лв.
7.

dка

част от разходите за електроенергия

к

5.
6.

п

прогнозни площи за напояване

и

други променливи разходи

з

разходи за осигуряване на напор до желаната стойност
на налягане

л

разходи за изпомпване на вода до по-високо ниво

к

част от разходите за електроенергия

и

част от разходите за гориво

з

част от разходите за гориво

ж

част от разходите за материали

разход за охрана

е

Допустими годишни променливи разходи

част от разходите за персонал

д

компенсиране на разликата между прогнозни и извършени разходи от минали години

г

други фиксирани разходи, които не зависят от доставената вода за напояване

в

разходи за спешни ремонтни работи

4.

б

разходи по подготовката за напоителния сезон

а

амортизация на необходимите базови активи

3.

разходи за административния персонал, свързан с напояването

Допустими годишни постоянни разходи

планирани плащания за такси по разрешителни за
водовземане

2.

0,00
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2

д

е

ж

з

и

к

л

з

и

к

л

м

н

о

п

разход за охрана

други фиксирани разходи, които не зависят от
доставената вода за напояване

компенсиране на разликата между прогнозни и
извършени разходи от минали години

част от разходите за персонал

част от разходите за материали

част от разходите за гориво

част от разходите за електроенергия

част от разходите за персонал

част от разходите за материали

част от разходите за гориво

част от разходите за електроенергия

разходи за изпомпване на вода до по-високо ниво

разходи за осигуряване на напор до желаната
стойност на налягане

други променливи разходи

планирани плащания за такси по разрешителни
за водовземане

m3

г

р

с

прогнозни доставени обеми вода

в

разходи за спешни ремонтни работи

4.

б

разходи по подготовката за напоителния сезон

а

Допустими годишни променливи разходи

амортизация на необходимите базови активи

3.

разходи за административния персонал, свързан с
напояването

Допустими годишни постоянни разходи

dка

Планирани годишни постоянни и променливи разходи за неоризови култури (в лв.)

2.

прогнозни площи за напояване

1.

5.

6.

*Постоянна цена на декар за първа поливка

Цена за доставен обем вода

0,00 лв.
7. **Постоянна цена на декар за всяка следваща поливка
0,00 лв.

0,00 лв.

Забележки:
1. В постоянната цена на декар за първа поливка са включени всички постоянни разходи (ред 5, клетки
от буква „а“ до „л“ в графа „Допустими годишни постоянни разходи“).
2. В постоянната цена на декар за всяка следваща поливка са включени само постоянните разходи,
свързани с напояване (ред 5, клетки от буква „з“ до „л“ в графа „Допустими годишни постоянни разходи“).
3. Общата цена за напояване е сума от: постоянната цена на декар, умножена по полетите декари, и
цената за кубичен метър (m 3), умножена по доставения обем вода.
4. Сумата от разходите в колона с буква „з“ „разходи за персонал“ в графа „Допустими годишни постоянни разходи“ и в колона с буква „з“ „разходи за персонал“ в графа „Допустими годишни променливи
разходи“ е равна на 100 процента от разходите за персонал. Аналогично е и с останалите дублирани колони.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства, приета с
Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57
от 2015 г. и бр. 30 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 45, т. 2 думата „сключили“ се
заменя с „в т.ч. сключилите“.
§ 2. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г.
относно излезлите от употреба превозни средства
(ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.).

ВЕСТНИК
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2. Директива 2011/37/ЕС на Комисията от
30 март 2011 г. за изменение на приложение
II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно излезлите от
употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от
21.10.2000 г.).
3. Директива 2013/28/ЕС на Комисията от
17 май 2013 г. за изменение на Приложение
II на Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно излезлите от
употреба превозни средства (ОВ, L 135/14 от
22.05.2013 г.).
4. Директива 2016/774/ЕС на Комисията от
18 май 2016 г. за изменение на приложение II
към Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно излезлите от
употреба превозни средства (ОВ, L 128/4 от
19.05.2016 г.).“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 5

Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5
Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане на срока на
освобождаването

1

2

Да се
постави
етикет
или да се
идентифицира в
съответствие с
изискванията на
чл. 5
3

Олово като легиращ елемент
1.
1.1. С томана за механична обработка и стоманени детайли, обработени с последващо горещо
поцинковане, с тегловно съдържание на олово
до 0,35 %
1.2. Поцинковани при непрекъснат процес стоманени листове с тегловно съдържание на олово
до 0,35 %
2.
2.1. А луминий за механична обработка с тегловно
съдържание на олово до 2 %
2.2. Алуминий с тегловно съдържание на олово до
1,5 %
2.3. А луминий с тегловно съдържание на олово до
0,4 %
3. Медна сплав с тегловно съдържание на олово
до 4 %
4.
4.1. Лагерни черупки и втулки

Превозни средства, чийто тип е одобрен
преди 1 януари 2016 г., и резервни части
за тези превозни средства
Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

4.2. Л
 агерни черупки и втулки в двигатели, предава- Като резервни части за превозни средства,
телни механизми и компресори за климатични пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.
инсталации
Олово и оловни съединения в компоненти
5. Акумулаторни батерии
6. Виброгасители (амортисьори)

X
Превозни средства, чийто тип е одобрен X
преди 1 януари 2016 г., и резервни части
за тези превозни средства
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1

2

7.
7.1. В
 улканизиращи вещества и стабилизатори за
еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/
метални части в приложения за ходовата част,
както и за опорни тампони за двигатели
7.2. В улканизиращи вещества и стабилизатори за
еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/
метални части в приложения за ходовата част,
както и за опорни тампони за двигатели, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
7.3. С вързващи вещества за еластомери за силови
предавателни механизми, с тегловно съдържание
на олово до 0,5 %
8.
8.1. Олово в припой за прикрепване на електрически
и електронни компоненти към печатни платки
и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни от електролитни алуминиеви
кондензатори, в изводите на компонентите и в
електронните печатни платки
8.2. Олово в припой за електрически приложения,
различни от запояване върху електронни печатни
платки или върху стъкло
8.3. Олово в покритието на изводите на електролитни
алуминиеви кондензатори

Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

3

Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.

Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.
Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
преди 1 януари 2016 г., и резервни части
за тези превозни средства

Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
преди 1 януари 2011 г., и резервни части
за тези превозни средства
Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
преди 1 януари 2013 г., и резервни части
за тези превозни средства
8.4. Олово, използвано при запояване върху стъкло Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
в дебитомерите за масов дебит на въздух
преди 1 януари 2015 г., и резервни части
за тези превозни средства
8.5. Олово в припой за висока температура на тоX (1)
пене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече
тегловно съдържание на олово)
8.6.
Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
8.6.1. Олово, използвано в съвместими щифтови преди 1 януари 2017 г., и резервни части за
съединителни системи
тези превозни средства
8.6.2. Олово, използвано в съвместими щифтови съX (1)
единителни системи, различни от свързващата
повърхност на електрическите съединители в
токопроводящата система на превозни средства
8.7. О лово в припой за създаване на надеж дна
X (1)
електрическа връзка между полупроводниковия
кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip
8.8. Олово в припой за прикрепване на топлоотвеж- Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
дащи пластини към радиатора на силови полуп- преди 1 януари 2016 г., и резервни части
роводникови блокове с размер на интегралната за тези превозни средства
схема от поне 1 cm 2 излъчваща зона и номинална
плътност от поне 1 A/mm 2 на силициевата зона
на интегралната схема
8.9. Олово в припой за запояване при приложения Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
в стъкла с вграден електрически проводник с преди 1 януари 2016 г., и резервни части
изключение на запояване в многопластови стъкла за тези превозни средства
8.10. Олово в припой за запояване на многопластови Превозни средства, чийто тип е одобрен X (1)
стъкла
преди 1 януари 2020 г., и резервни части
за тези превозни средства
9. Легла на клапани
Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.
10.
X ( 2) (за
10.1. Е лек т ри ческ и и елек т рон н и ком понен т и,
компосъдържащи олово в стъкло или керамика, в
нен т и,
стъклена или керамична матрична съставка на
различни
композитен материал, в стъклено-керамичен
от пиезоматериал или в стъклено-керамична матрична
керамисъставка на композитен материал.
ките
в
Това освобождаване не важи за използването
двигатена олово във:
лите)
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ДЪРЖАВЕН
1

10.1.1. с тъкло в лампови колби и глазура на
запалителни свещи;
10.1.2. д иелектрични керамични материали
за компонентите, изброени в т. 10.2,
10.3 и 10.4
10.2. Олово в диелектрични керамични материали
на основата на цирконат-титанат на оловото,
използвани в кондензатори, които са част от
интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи
10.3. Олово в диелектрични керамични материали
на кондензатори за номинално напрежение,
което е по-ниско от 125 V~ или 250 V=
10.4. Олово в диелектрични керамични материали
на кондензатори за компенсация на свързаните
с температурата отклонения на датчиците в
ултразвуковите хидроакустични системи
11. Пиротехнически задействащи устройства

ВЕСТНИК
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2

3

Превозни средства, чийто тип е одобрен
преди 1 януари 2016 г., и резервни части
за тези превозни средства
Превозни средства, чийто тип е одобрен
преди 1 януари 2017 г., и резервни части за
тези превозни средства

Превозни средства, чийто тип е одобрен
преди 1 юли 2006 г., и резервни части за
тези превозни средства
12. С ъдържащи олово термоелектрични материали Превозни средства, чийто тип е одобрен X
за електротехнически приложения в автомобила преди 1 януари 2019 г., и резервни части
с цел намаляване на емисиите на CO 2 чрез опол- за тези превозни средства
зотворяване на топлината на отработилите газове
Шествалентен хром
13.
Като резервни части за превозни средства,
13.1. Покрития против корозия
пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.
13.2. П окрити я против корози я, използвани за Като резервни части за превозни средства,
сглобките с болтове и гайки за ходовата част пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
14. К ато антикорозионен агент за охладителната
X
система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилници в къмпинг-автомобилите до
0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако
е възможно използването на други технологии
за охлаждане (т.е. на разположение на пазара за
приложение в къмпинг-автомобили) и не води до
отрицателни въздействия върху околната среда,
здравето и/или безопасността на потребителите
Живак
15.
15.1. Газоразрядни лампи за фарове

Превозни средства, чийто тип е
преди 1 юли 2012 г., и резервни
тези превозни средства
15.2. Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите Превозни средства, чийто тип е
на арматурните табла
преди 1 юли 2012 г., и резервни
тези превозни средства
Кадмий

одобрен X
части за
одобрен X
части за

16. А кумулатори за електрически превозни средства Като резервни части за превозни средства,
пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.
(1) Демонтаж, когато във връзка с т. 10.1 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За
прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на
производствената линия от производителя.
(2) Демонтаж, когато във връзка с т. 8, подточки 8.1 – 8.10 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не
са монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
1. При хомогенен материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий – 0,01 %.
2. Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са били
на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не попада в обхвата на чл. 5.
3. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на чл. 5.
4. Тази клауза не се прилага за тежестите за балансиране на колела, въгленовите четки за електродвигатели и спирачните накладки.“
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Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и
44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 2а:
„
2а.

„

8 години

служебно

“

3

Р ъ к о в о д н о Директор на институт в МВР магистър
ниво 3Б

V старши

7 години

служебно

“

4

Р ъ к о в о д н о Заместник-директор на ди- магистър
ниво 4Б
рекция и институт в МВР

І младши

6 години

служебно

“

4. Създава се ред 63б:

63б.

„

ІV старши

3. Създава се ред 47а:

47а.

„

Р ъ к о в о д н о Административен секретар магистър
ниво 2
на Министерството на вътрешните работи (МВР)

2. Създава се ред 13а:

13а.

„

2

5

Р ъ к о в о д н о Ръководи тел на звено за магистър
ниво 5Б
материални проверки в МВР

ІІ младши

5 години

служебно

“

5. Създават се редове 126а – 126в:

126а. 6

Р ъ к о в о д н о Началник на отдел в струк- магистър
ниво 6А
тури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3,
4, 5, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), областната
дирекция на МВР с район
на действие на територията
на гр. София и териториални звена на структурите на
МВР с район на действие на
територията на гр. София

ІІІ младши 4 години

служебно

126б. 6

Р ъ к о в о д н о Помощник-ректор в структу- магистър
ниво 6А
ра на МВР по чл. 37, ал. 1,
т. 8 ЗМВР

ІІІ младши 4 години

служебно

126в. 6

Р ъ к о в о д н о Директор на структурно зве- магистър
ниво 6А
но в структура на МВР по
чл. 37, ал. 1, т. 8 ЗМВР

ІІІ младши 4 години

служебно

„

“

6. Създават се редове 173а и 173б:

173а.

6

Е к с п е р т н о Главен счетоводител в струк- магистър
ниво 2
тури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5
и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на
действие на територията на
г р. Софи я и териториа лни звена на ст ру к т у ри те
на МВР с район на действие на територи ята на
гр. София

ІІІ младши 4 години

служебно

БРОЙ 9
173б.

6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Е к с п е р т н о Главен юрисконсулт в струк- магистър
ниво 2
тури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3,
5, 6 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
г р. Софи я и териториа лни звена на ст ру к т у ри те
на МВР с район на действие на територи ята на
гр. София

С Т Р. 2 7
ІІІ младши 4 години

служебно

“
7. Създава се ред 193а:
„
193а.

7

Р ъ к о в о д н о Н а ч а л н и к н а о т д е л в бакалавър
ниво 7А
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на МВР
с район на действие извън
територията на гр. София

ІІІ младши 4 години

служебно

“
8. Създава се ред 197а:
„
197а.

7

Р ъ ко в о д н о Началник на сектор в струк- бакалавър
ниво 7А
тури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3,
4, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
гр. София и териториални
звена на ст ру к т у ри те на
МВР с район на действие на
територията на гр. София

ІІІ младши 4 години

служебно

“
9. Създава се ред 203а:
„
203а.

7

Е кс пе р т но Главен експерт в структури бакалавър
ниво 3
по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4,
5, 6 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район
на действие на територията
на гр. София и териториални звена на структурите на
МВР с район на действие на
територията на гр. София

ІV младши 3 години

служебно

“
10. Създава се ред 211а:
„
211а.

7

Експер т но Ф и н а н с о в ко н т р о л ь о р в магистър
ниво 3
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
г р. Софи я и тери ториа лн и звена на с т ру к т у ри т е
на МВР с район на действие на територи ята на
гр. София

ІV младши 3 години

служебно

“

С Т Р.
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11. Създава се ред 216а:
„
216а.

8

Р ъ ков од но Началник на сектор в струк- бакалавър
ниво 8
ту ри по чл. 37, ал. 1, т. 2
ЗМВР с район на действие
извън територи ята на гр.
София и териториални звена на структурите на МВР
с район на действие извън
територията на гр. София

ІІІ младши 3 години

служебно

“
12. Създава се ред 259а:
„
259а.

8

Е к с п е р т н о Главен счетоводител в струк- бакалавър
ниво 4
тури по чл. 37, ал. 1, т. 2
ЗМВР с район на действие
извън територията на гр.
София и териториални звена на структурите на МВР
с район на действие извън
територията на гр. София

ІV младши 3 години

служебно

“
13. Създава се ред 261а:
„
261а.

8

Е к с пе р т но Г л а в е н ю р и с к о н с у л т в магистър
ниво 4
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с ра йон на дейс т вие извън територията на
гр. София

ІV младши 3 години

служебно

“
14. Създава се ред 264а:
„
264а.

9

Експер т но Главен експерт в струк- бакалавър
ниво 5
тури по чл. 37, ал. 1, т. 2
ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с район на действие извън територията на
гр. София

ІV младши 2 години

служебно

“
15. Създава се ред 269а:
„
269а.

9

Е кс пе р т но Финансов контрольор в магистър
ниво 5
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с район на действие извън територията на
гр. София

ІV младши

2 години

служебно

“
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„

9

9

9

277в.

9

ІV младши 2 години

служебно

“

Е к с пе р т но С тарш и счетоводител в бакалавър
ниво 5
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
гр. София и териториални звена на структурите
на МВР с район на действие на т ери т ори я та на
гр. София

ІV младши

2 години

служебно

“

Е кс пе р т но Старши юрисконсулт в струк- магистър
ниво 5
тури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3,
5, 6 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
гр. София и териториални звена на структурите
на МВР с район на действие на т ери т ори я та на
гр. София
Е кс пе р т но Системен администратор бакалавър
ниво 5
V степен в териториални звена на структури по
чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 38,
т. 3 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София

ІV младши

2 години

служебно

ІV младши

1 година

служебно

“

19. Създава се ред 283а:

283а.

„

Е кс пе р т но Старши експерт в структу- бакалавър
ниво 5
ри по чл. 37, ал. 1, т. 1, 3, 4,
5, 6 и 8 ЗМВР, областната
дирекция на МВР с район на
действие на територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с район на действие на т ери т ори я т а на
гр. София

18. Създават се редове 277б и 277в:

277б.

„
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17. Създава се ред 276а:

276а.

„

ВЕСТНИК

16. Създава се ред 270а:

270а.

„

ДЪРЖАВЕН

10 Експер т но Старши експерт в струк- бакалавър
ниво 6
тури по чл. 37, ал. 1, т. 2
ЗМВР с район на действие
извън територията на гр.
София и териториални звена на структурите на МВР
с район на действие извън
територията на гр. София

V младши

1 година

служебно

“

20. Създава се ред 286а:

286а.

10

Е кс пер т но Старши счетоводител в бакалавър
ниво 6
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с район на действие извън територията на
гр. София

V младши

1 година

служебно

“
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21. Създават се редове 287а и 287б:

287а.

10

287б.

10

Е кс пе р т но С тарш и юрисконсул т в магистър
ниво 6
структури по чл. 37, ал. 1,
т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София и териториални
звена на структурите на
МВР с район на действие извън територията на
гр. София
Е кс пе р т но Системен администратор бакалавър
ниво 6
VІ степен в териториални
звена на структури по
чл. 37, ал. 1, т. 7 и чл. 38,
т. 3 ЗМВР с район на действие извън територията на
гр. София

§ 2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и
103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 27,
36, 76, 79 и 86 от 2016 г.), се правят следните
допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 9:
„(9) В Министерството на вътрешните работи (МВР):
1. длъжности, които се прилагат за администрацията на Министерския съвет и на
министерство, се заемат от служителите, осъществяващи предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния
разпоредител с бюджет, съгласно Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор и от служители в структурите по
чл. 37, ал. 1, т. 7 и 10 и ал. 4 ЗМВР, с изключение на териториалните им звена;
2. за служители на структури на МВР с
месторабота в друга структура на МВР се прилагат длъжностите, предвидени за структурата
по месторабота;
3. за служители в структури на МВР с месторабота извън гр. София и за служители в
териториалното звено на структурата по чл. 38,
т. 3 ЗМВР с район на действие на аерогарите
се прилагат длъжностите за структурите по
чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР и териториалните звена
на структурите на МВР с район на действие
извън територията на гр. София.“
2. В чл. 7а се създава ал. 11:
„(11) В Министерството на вътрешните
работи:
1. длъжностите по ал. 1 – 9 се прилагат в
структурата по чл. 87 от Правилника за устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(ДВ, бр. 60 от 2014 г.) (ПУДМВР), с изключение
на териториалните є звена;

V младши

1 година

служебно

V младши

не се из- служебно
исква

“
2. длъжността по ал. 1, с изключение на
длъжността „системен администратор І степен“,
се прилага във:
а) структурите по чл. 38, т. 1, 3 и 4 от ЗМВР
и чл. 83, 84, 96 и 100 ПУДМВР, с изключение
на териториалните им звена;
б) териториалните звена с район на действие
на територията на гр. София на структурите
по чл. 84 и 87 ПУДМВР;
3. длъжността по ал. 7 може да се прилага
и в структурите по чл. 37, ал. 1, т. 7 ЗМВР.“
3. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „на МВР“ се добавя
„по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР“.
§ 3. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 след думата „отбраната“ се поставя запетая и се добавя „от административния
секретар на Министерството на вътрешните
работи (МВР)“.
2. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 9:
„9. ръководителя на звеното за материални
проверки в МВР – за длъжностите в звеното.“
3. В чл. 7 навсякъде след думата „отбраната“
се поставя запетая и се добавя „от административния секретар на МВР“.
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г.,
бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 от 2017 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния
разпоредител с бюджет съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор (ЗФУКПС) се осъществява от финансови контрольори, които са пряко подчинени
на министъра на вътрешните работи.“
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2. В чл. 15 навсякъде думите „финансов
контрол и“ се заличават.
3. В чл. 31:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„Ръководителите на Звеното за вътрешен
одит и на Звеното за материални проверки са
на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и:“;
б) в ал. 2 думата „началниците“ се заменя
с „ръководителите“.
4. В чл. 35 се създава ал. 12:
„(12) Главна дирекция „Национална полиция“:
1. поддържа непрекъснато оперативно дежурство, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство
в структурите на МВР;
2. осъществява взаимодействие със звената
за оперативно дежурство на други органи на
централната изпълнителна власт;
3. оповестява ръководството и структурите на
МВР при привеждане на страната в готовност
за работа във военно време.“
5. В чл. 96б т. 10, 11 и 12 се отменят.
6. В глава трета, раздел IV:
а) наименованието на раздела се изменя така:
„Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, финансови контрольори“;
б) в чл. 103, ал. 1:
аа) в основния текст думите „финансов
контрол и“ се заличават;
бб) точка 1 се отменя;
в) създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Финансовите контрольори по
чл. 14а са пряко подчинени на министъра на
вътрешните работи и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на дейността
на първостепенния разпоредител с бюджет в
съответствие със ЗФУКПС.
(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол се определят с вътрешни
правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.“
§ 5. В Правилника за функциите, задачите и
организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 123
от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и 75 от 2003 г.,
бр. 84 от 2005 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 72 и 81
от 2014 г. и бр. 5 от 2015 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 23:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министър-председателят определя национален координатор по киберсигурността,
който координира дейностите по изпълнението
на Националната стратегия за киберсигурност
и плана за действие по киберсигурността и
изпълнява други задачи, свързани с киберсигурността, съобразно правилата за функциониране
на Националния киберситуационен център.
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(2) Националният координатор по киберсигурността е съветник към политическия кабинет
на министър-председателя.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Националният координатор по киберсигурността организира Национален киберситуационен център, който се създава в Националния
ситуационен център.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Към Националния ситуационен център и Националния киберситуационен център
могат да бъдат командировани държавни служители от министерства и ведомства по реда
на чл. 86а от Закона за държавния служител
или по реда на специалните закони. След съгласуване на съответните министри и ръководители на ведомства със Съвета по сигурността
се командироват до двама служители от всяко
министерство или ведомство.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Служителите със статут по Закона
за държавния служител, заемащи длъжност
„държавен експерт“ в общата администрация на Министерството на вътрешните работи към датата на влизането в сила на
§ 32, т. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), се преназначават
на длъжност „главен експерт“ в общата администрация на Министерството на вътрешните
работи при запазване на определения индивидуален размер на основната месечна заплата.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 февруари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Апостол Михов
661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 36 на Министерския съвет от 2001 г. за
изграждане на Комплексната автоматизирана
система за управление при извънредно положение, военно положение или положение
на война (КАС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 107 от 2002 г., бр. 47 от 2004 г.,
бр. 103 от 2008 г., бр. 1 и 92 от 2011 г. и бр. 84
от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 1 (секретно) се правят
изменения и допълнения съгласно приложение
№ 1 (секретно).
§ 2. В приложение № 2 (секретно) се правят
изменения и допълнения съгласно приложение
№ 2 (секретно).
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
697

МИ Н ИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата
и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита
за пътна безопасност, условията и реда за
извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация
„одитор по пътна безопасност“ (ДВ, бр. 78
от 2011 г.)
§ 1. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Ръководителят на одитния екип
трябва да притежава сертификат за придобита
професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“, да отговаря на изискванията,
предвидени в чл. 36д, ал. 1 – 3 от Закона за
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пътищата и да е участвал в извършването на
най-малко три одита по пътна безопасност.“
§ 2. В чл. 27, ал. 1, изречение първо думата
„две“ се заменя с „пет“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
636

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2002 г.
за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна
практика от чужденци в Република България
(ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
§ 1. Наредба № 2 от 2002 г. за условията и
реда за издаване на разрешения за извършване
на дейност на свободна практика от чужденци
в Република България на министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зорница Русинова
612

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
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