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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 86
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 физическото възпитание и спорта, приет
от ХLI Народно събрание на 20 април 2011 г.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.;
изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46, 53 от 2007 г., бр. 50 от
2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 и 96 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 47а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Спортни обекти и съоръжения с национално значение са обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, или
собственост на търговски дружества, в които
едноличен собственик на капитала е държавата
или общината, които служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в
областта на физическото възпитание и спорта
и отговарят най-малко на едно от следните
условия:
1. предназначени са за учебно-тренировъчна
дейност и се използват от спортните федерации за развитие на спорт за високо спортно
майсторство;
2. отговарят на условията за провеждане
на национални и международни спортни състезания;
3. отговарят на международно установените
изисквания за различните видове спорт.
(2) Обекти за социален туризъм с национално
значение са обекти – държавна или общинска
собственост, или собственост на търговски
дружества, в които едноличен собственик на
капитала е държавата или общината, които

служат за трайно задоволяване на общонационални потребности в областта на социалния
туризъм.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея
думите „представляващи публична собственост“
се заличават.
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „Спортните обекти и съоръжения“ се
заменят с „Обектите и съоръженията“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък
на спортните обекти и съоръжения с национално
значение“ се създават т. 15, 16 и 17:
„15. Спортен комплекс „Академик“ – София
16. Тенис комплекс „Академик“ – София
17. Спортна зала „Христо Ботев“ – София“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5307

УКАЗ № 87
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за хазарта,
приет от ХLI Народно събрание на 20 април
2011 г.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за хазарта (обн., ДВ,
бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53
от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75
от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 79, 94, 95, 103, 105 от 2005 г., бр. 30 и 54
от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74
и 82 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.)
§ 1. Член 9 се изменя така:
„Хазартни игри, организирани от държавата
Чл. 9. (1) Държавата може да организира
само лотарийни, тото и лото игри и залагания
върху резултати от спортни състезания чрез
Държавното предприятие „Български спортен
тотализатор“, създадено по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон към министъра на физическото
възпитание и спорта.
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(2) Устройственият правилник на предприятието по ал. 1 се приема от Министерския съвет
по предложение на министъра на физическото
възпитание и спорта. Органите за управление на
Държавното предприятие „Български спортен
тотализатор“ се назначават и освобождават от
министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Използването на приходите от дейността на Държавното предприятие „Български
спортен тотализатор“ след данъчно облагане и
приспадане на разходите и изплатените печалби
се утвърждава от министъра на физическото
възпитание и спорта съгласувано с министъра
на финансите.
(4) Утвърдените средства по ал. 3 се използват за:
1. нуждите на физическото възпитание и
спорта;
2. поддържане, ремонт, реконструкция или
изграждане на спортни съоръжения в училищата.
(5) Средствата по ал. 4, т. 2 се разпределят от
министъра на физическото възпитание и спорта
по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, след съгласуване със
съответния отраслов министър.“
§ 2. В чл. 77, ал. 2 числото „30 000“ се заменя с „15 000“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Държавното предприятие „Държавна
парично-предметна лотария“ се преобразува
чрез вливане в Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ при условията на
универсално правоприемство.
(2) Активите, пасивите, архивът и другите
права и задължения на Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“ се
поемат от Държавното предприятие „Български
спортен тотализатор“.
(3) Трудовите правоотношения със служителите на Държавното предприятие „Държавна
парично-предметна лотария“ се уреждат по
реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Разрешенията за организиране на хазартни игри, издадени на Държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария“,
запазват действието си за срока, за който са
издадени.
(5) В 7-дневен срок след влизането в сила на
този закон разрешенията по ал. 4 се преиздават
служебно в полза на Държавното предприятие
„Български спортен тотализатор“ при запазване
на условията, определени в тях.
(6) За преиздаването на разрешенията по
ал. 5, както и за утвърждаването на нови задължителни образци на удостоверителни знаци
във връзка с извършеното вливане по ал. 1 не
се заплащат държавни такси.
(7) В двумесечен срок след влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Държавното
предприятие „Български спортен тотализатор“.
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§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5308

УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за енергията от възобновяеми източници, приет от ХLI Народно събрание на
21 април 2011 г.
Издаден в София на 2 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за енергията от възобновяеми източници
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените
отношения, свързани с производството и потреблението на:
1. електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
2. газ от възобновяеми източници;
3. биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта.
(2) За неуредените в този закон въпроси се
прилага Законът за енергетиката.
Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са:
1. насърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници;
2. насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
3. създаване на условия за включване на
газ от възобновяеми източници в мрежите за
пренос и разпределение на природен газ;
4. създаване на условия за включване на
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници в топлопреносни
мрежи;
5. осигуряване на информация относно схемите за подпомагане, ползите и практическите
особености на развитието и използването на
енергия от възобновяеми източници на всички
заинтересовани лица, участващи в процеса на
производство и потребление на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаж-
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дане от възобновяеми източници, на производство и потребление на газ от възобновяеми
източници, както и на производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
6. създаване на условия за постигане на
устойчива и конкурентна енергийна политика
и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и технологии;
7. създаване на условия за постигане на устойчиво развитие на регионално и местно ниво;
8. създаване на условия за повишаване на
конкурентоспособността на малките и средните
предприятия чрез производство и потребление на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
9. сигурност на енергийните доставки, снабдяването и техническа безопасност;
10. опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата;
11. повишаване на жизнения стандарт на
населението чрез икономически ефективно
използване на енергията от възобновяеми
източници.
(2) Целите по ал. 1 се постигат чрез:
1. въвеждане на схеми за подпомагане
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници,
производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
2. регламентиране на правата и задълженията на органите на изпълнителната власт и на
местното самоуправление при провеждането на
политиката в областта на насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
3. въвеждане на задължения за органите на
изпълнителната власт за иницииране и осъществяване на мерки, свързани с насърчаване
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници,
производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
4. въвеждане на схеми за подпомагане,
свързани с развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи, включително
междусистемни връзки, на интелигентни мрежи,
както и изграждането на регулиращи и акумулиращи съоръжения, свързани със сигурното
функциониране на електроенергийната система
при развитие на производството на енергия от
възобновяеми източници;

ВЕСТНИК
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5. въвеждане на схеми за подпомагане на
изграждането и развитието на топлопреносните,
газопреносната и газоразпределителните мрежи,
включително междусистемни връзки, когато
това е икономически обосновано;
6. въвеждане на схеми за подпомагане
производството на енергия от възобновяеми
източници за собствено потребление;
7. създаване на Национална информационна
система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници
в Република България, наричана по-нататък
„Националната информационна система“;
8. въвеждане на механизми за подкрепа
на научните изследвания и развойна дейност,
свързани с производството и потреблението на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници,
с производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници, както и с производството и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
9. съвместно изпълнение на мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и на мерки за въвеждане на технологии
за повишаване на енергийната ефективност.
(3) При разработването на схеми за подпомагане се посочват техническите изисквания,
включително приложими стандарти, на които
следва да отговарят съоръженията и системите
за енергия от възобновяеми източници.
Г л а в а

в т о р а

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ
Чл. 3. Министерският съвет:
1. определя държавната политика за насърчаване производството и потреблението
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ
от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
2. приема Национален план за действие
за енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ);
3. приема национални схеми за подпомагане използването на енергия от възобновяеми
източници;
4. одобрява проектите на споразумения за
съвместни схеми между Република България и
една или повече държави – членки на Европейския съюз, за обединяване или координиране на
национални схеми за подпомагане използването
на енергия от възобновяеми източници;
5. одобрява съвместни проекти, свързани
с производството на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници между Република

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

България и една или повече държави – членки
на Европейския съюз, и/или една или повече
трети държави;
6. одобрява статистическите прехвърляния
на определени количества енергия, произведена от възобновяеми източници, от Република
България към държава – членка на Европейския съюз, както и от държава – членка на
Европейския съюз, към Република България;
7. приема подзаконови нормативни актове
в случаите, предвидени в този закон.
Чл. 4. (1) Държавната политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми
източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта се провежда от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. разработва, актуализира и внася за приемане от Министерския съвет Националния
план за действие за енергията от възобновяеми
източници по чл. 3, т. 2;
2. изготвя и представя на Европейската комисия доклади за изпълнението на НПДЕВИ;
3. предлага на Министерския съвет за одобряване проектите на споразумения за съвместни
схеми по чл. 3, т. 4;
4. предлага на Министерския съвет за одобряване съвместните проекти по чл. 3, т. 5;
5. предлага на Министерския съвет за
одобряване статистическите прехвърляния по
чл. 3, т. 6;
6. организира и ръководи дейностите по
планиране и изпълнение на съвместни проекти
по чл. 3, т. 5;
7. предлага съвместно с министъра на финансите национални схеми за подпомагане
използването на енергия от възобновяеми
източници по чл. 3, т. 3;
8. осъществява контрол върху издаването,
прехвърлянето и отмяната на гаранциите за
произход на енергия;
9. осъществява взаимодействие с органите на
изпълнителната власт, с браншови организации и
заинтересовани юридически лица с нестопанска
цел по отношение на провеждането на държавната политика за насърчаване производството
и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
10. предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията,
предвидена в правото на Европейския съюз,
при условията и по реда на наредбата по чл. 9,
ал. 4 от Закона за енергетиката;
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11. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта
на възобновяемите източници и биогоривата;
12. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет проекти на подзаконови
нормативни актове в случаите, предвидени в
този закон;
13. приема подзаконови нормативни актове
в случаите, предвидени в този закон;
14. осъществява контрол в случаите, предвидени в този закон;
15. осъществява и други правомощия в областта на възобновяемите източници, възложени
му с този закон и други нормативни актове.
Чл. 5. Министърът на околната среда и
водите в изпълнение на правомощията си по
екологичното законодателство и по силата на
този закон:
1. разработва и прилага механизъм за надеждно и независимо одитиране на подаваната
информация от икономическите оператори по
чл. 40, ал. 1 относно изпълнение на изискванията на критериите за устойчивост на биогоривата
и течните горива от биомаса;
2. организира създаването и актуализирането
на списък на лицата, които осъществяват одит
за съответствието на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устойчивост.
Чл. 6. Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР):
1. определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници;
2. разработва методика за справедливо
разпределение на разликата между пазарната
и преференциалните цени на електрическата
енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички потребители, включително и търговците на електрическа енергия за
количествата в случаите на износ;
3. одобрява и публикува на интернет страницата си предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за
присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници;
4. осъществява контрол при провеждането
на процедури за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа
енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи;
5. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на операторите на преносната
и разпределителните електрически мрежи да
докладват за случаите на значително намаляване
на количествата пренесена и/или разпределена
електрическа енергия от възобновяеми източници и за предприетите корективни мерки;
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6. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на операторите на преносната и
разпределителните мрежи да разходват средствата по чл. 29, ал. 1 единствено за покриване
на разходите по чл. 29, ал. 4;
7. предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) информация относно НПДЕВИ в рамките на своята
компетентност;
8. осъществява и други правомощия в област
та на възобновяемите източници, възложени
є с този закон и с други нормативни актове.
Чл. 7. (1) Държавната политика за насърчаване производството и потреблението на
електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ
от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта, се
изпълнява от изпълнителния директор на АУЕР.
(2) Изпълнителният директор:
1. ръководи, управлява и представлява АУЕР;
2. участва в разработването и актуализирането на НПДЕВИ в сътрудничество с органите
на изпълнителната власт, включително с кметовете на общини;
3. организира изпълнението на дейностите и
мерките, включени в НПДЕВИ, в сътрудничество със заинтересованите лица, съдейства при
разработването и изпълнението на общинските
програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива;
4. организира извършването на оценки за
наличния и прогнозния потенциал на видовете
ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на страната;
5. предоставя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма необходимата информация за изготвяне на докладите за изпълнението
на НПДЕВИ;
6. организира създаването и поддържането
на Националната информационна система и
контролира актуализирането на данните и поддържането на системата от кметовете на общини;
7. организира създаването и поддържането
на система за издаване на гаранции за произход
на енергията;
8. издава на производителите на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници гаранции
за произход на енергията, извършва дейности
по прехвърляне и отмяна на тези гаранции и
уведомява ДКЕВР за издадените гаранции, извършените дейности по прехвърляния и отмяна
на гаранции;
9. организира планираните статистически
прехвърляния на определени количества енергия
от възобновяеми източници от Република България към друга държава – членка на Европейския
съюз, както и от друга държава – членка на
Европейския съюз, към Република България;
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10. осъществява взаимодействие с органите
на изпълнителната власт, с браншови организации и заинтересовани юридически лица с
нестопанска цел при изпълнението на дейности
и мерки за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, производството и потреблението на
газ от възобновяеми източници, производството
и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
11. организира популяризиране на мерките
за насърчаване производството и потреблението
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ
от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
12. оказва съдействие на органите на изпълнителната власт и на органите на местното
самоуправление при изпълнението на задълженията им по този закон;
13. участва в разработването на нормативните
актове, предвидени в този закон;
14. осъществява контрол в случаите, предвидени в този закон;
15. организира информационни и обучителни
кампании за мерките за подпомагане, ползите
и практическите особености на развитието и
използването на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, газ от възобновяеми източници, био
горива и енергия от възобновяеми източници
в транспорта;
16. изпълнява и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.
Чл. 8. Областният управител:
1. осигурява провеждането на държавната
политика за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, производството и потреблението
на газ от възобновяеми източници, както и
производството и потреблението на биогорива
и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на областта;
2. координира дейностите по насърчаване
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници,
производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта между
общините в областта;
3. предоставя на изпълнителния директор
на АУЕР информация относно изпълнението
на програмите по чл. 9 в общините на територията на областта;
4. предлага изменения в приети от общинските съвети наредби и общи административни
актове, когато разрешителни, сертификационни
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и лицензионни процедури, включително за
устройственото планиране, не отговарят на
изискванията на чл. 11.
Чл. 9. Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива.
Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва
и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми
за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които включват:
1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а
когато е приложимо, и оценки за наличния и
прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник;
2. мерки за използване на енергия от
възобновяеми източници при изграждане или
реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт или преустройство на сгради – общинска собственост;
3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и
други недвижими имоти – публична общинска
собственост, както и при осъществяването на
други общински дейности;
4. мерки за насърчаване на производството и
използването на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане, произведена
от възобновяеми източници, както и такава,
произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;
5. мерки за използване на биогорива и/или
енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт;
6. анализ на възможностите за изграждане на
енергийни обекти за производство на енергия
от възобновяеми източници върху покривните
и фасадните конструкции на сгради – общинска
собственост;
7. схеми за подпомагане на проекти за
производство и потребление на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от
възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни
мрежи или за изграждане на топлопреносни
мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43,
ал. 7 от Закона за енергетиката;
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9. разработване и/или актуализиране на
общите и подробните устройствени планове,
свързани с реализация на благоустройствени
работи за изпълнение на проекти, във връзка
с мерките по т. 2, 3 и 4;
10. ежегодни информационни и обучителни
кампании сред населението на съответната
община за мерките за подпомагане, ползите и
практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници
в транспорта.
(2) Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а краткосрочните
програми – за срок три години. В общински
схеми за подпомагане могат да участват само
проекти, свързани с мерките по общинските
програми по ал. 1.
(3) Кметът на общината:
1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите по
ал. 1, включително чрез публикуването им на
интернет страницата на общината;
2. организира изпълнението на програмите по
ал. 1 и предоставя на изпълнителния директор
на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението им;
3. организира за територията на общината
актуализирането на данните и поддържането
на Националната информационна система по
чл. 7, ал. 2, т. 6;
4. отговаря за опростяването и облекчаването
на административните процедури относно малки
децентрализирани инсталации за производство
на енергия от възобновяеми източници и за
производство на биогаз от селскостопански
материали – твърди и течни торове, както и
на други отпадъци от животински и органичен
произход, а когато е необходимо – прави предложения пред общинския съвет за опростяването
и облекчаването на процедурите;
5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на правомощията
им по този закон, включително предоставя
налична информация и документи, организира
набирането и предоставянето на информация
и предоставянето на достъп до съществуващи
бази данни и до общински имоти за извършване
на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4.
(4) Кметът на общината внася за разглеждане от общинския съвет предложенията на
областния управител по чл. 8, т. 4 на първото
му заседание след постъпване на предложението.
Чл. 11. (1) Органите на държавната власт
и органите на местното самоуправление при
упражняване на правомощията си по регламентиране на разрешителни, сертификационни
и лицензионни процедури, включително за
устройственото планиране, за постигане на
целите на този закон, са длъжни:
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1. да определят прозрачно, ясно и с конкретни
срокове произнасяне по съответните заявления;
2. да не допускат дискриминация между
заинтересованите лица;
3. да отчитат особеностите на отделните технологии за енергия от възобновяеми източници;
4. в случай че въвеждат такси за административно обслужване, те да са определени
ясно, прозрачно и обусловено от разходите за
извършване на административната услуга;
5. да предвиждат опростени процедури за
получаване на разрешения за проекти, свързани с реализация на индивидуални системи за
производство и потребление на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, когато това
е целесъобразно;
6. да предвиждат ускорени процедури за
произнасяне във връзка с планирането, проектирането и изграждането на електроенергийна
мрежова инфраструктура.
(2) Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление предприемат
мерки, за да осигурят, че считано от 1 януари
2012 г. новите сгради за обществено обслужване,
както и съществуващите сгради за обществено
обслужване, в които се извършва реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или
преустройство, изпълняват ролята на образец
за постигане целите на този закон. Това задължение може да бъде изпълнявано чрез спазване
на стандартите за жилищни сгради с нулево
потребление на енергия или посредством осигуряване използването на покривите на такива
сгради или сгради със смесено предназначение,
включително за обществено обслужване, от
трети лица за инсталации за производство на
енергия от възобновяеми източници.
Г л а в а

т р е т а

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. СТАТИСТИЧЕСКИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ,
СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ
СХЕМИ
Раздел І
Национален план за действие за енергията от
възобновяеми източници
Чл. 12. (1) За постигане на задължителната
национална цел на Република България за 16
на сто общ дял на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на
енергия, включително 10 на сто задължителен
дял на енергията от възобновяеми източници
в транспорта, министърът на икономиката,
енергетиката и туризма разработва НПДЕВИ.
(2) Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници обхваща
периода 2010 – 2020 г., изготвя се по модел,
приет с решение на Европейската комисия,
и съдържа:
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1. преглед на националната политика в областта на енергията от възобновяеми източници;
2. прогноза за брутно крайно потребление
на енергия през периода от 2010 до 2020 г.;
3. национална цел и секторни цели за дял
на енергията от възобновяеми източници, за
електрическа енергия, за топлинна енергия и
енергия за охлаждане и за енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. и прог
нозни криви на растежа за дела на енергията от
възобновяеми източници (индикативна крива)
за секторите електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
4. мерки за постигане на целите по т. 3, в
т. ч.:
а) всички политики и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници;
б) специфичните мерки по отношение на
административните процедури, териториалното
и ресурсното планиране, техническите спецификации за съоръжения и системи за производство на енергия от възобновяеми източници,
на сгради в производствени и жилищни зони,
при проектирането, изграждането, реконструкцията, основното обновяване, основния ремонт
или преустройството, на които се инсталират
съоръжения и системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници,
предоставяне на информация, обучение на
монтажници, развитие на инфраструктурата
на електроенергийната, топлофикационните и
мрежовите охладителни системи, опериране на
електрическите мрежи, включване на биогаз в
мрежите за природен газ, биогорива и течни
горива от биомаса;
в) националните и съвместните схеми за
подпомагане производството и потреблението
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане и на енергия от възобновяеми източници в транспорта, планирано
използване на статистически прехвърляния и
планирано участие в съвместни проекти;
г) мерки за насърчаване използването на
енергия от биомаса;
5. оценки за постигането на целите по т. 3,
на общия очакван принос на всяка технология за производство на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, и на енергия от
възобновяеми източници в транспорта, на общия очакван принос на мерките за енергийна
ефективност и енергоспестяване, оценка на
въздействията – прогнозни разходи и ползи от
мерките за подпомагане, както и на подготовката на НПДЕВИ и проследяване на неговото
прилагане.
(3) Необходимото количество на биогоривата и енергията от възобновяеми източници в
транспорта се определя като дял от крайното
потребление на бензините, дизеловите горива,
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биогоривата, потребени в пътния и железопътния транспорт, и електрическата енергия
от възобновяеми източници, използвана в
транспорта.
(4) Средните стойности за двегодишни
периоди за дял на енергия от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление
на енергия съгласно индикативната крива са,
както следва:
1. от 2011 до 2012 г. включително – 10,72
на сто;
2. от 2013 до 2014 г. включително – 11,38
на сто;
3. от 2015 до 2016 г. включително – 12,37
на сто;
4. от 2017 до 2018 г. включително – 13,69
на сто.
(5) Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници се актуализира
в случай на намаляване дела на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия, отчетен спрямо индикативната крива за съответния двeгодишен
период.
(6) В актуализирания НПДЕВИ се предвиждат корективни мерки за привеждане в
съответствие в разумен срок на дела с индикативната крива.
(7) Актуализираният НПДЕВИ се изготвя
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма до 20 май на годината, следваща
съответния двегодишен период, и се приема
от Министерския съвет до 15 юни на същата
година.
(8) Когато намаляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия, отчетен спрямо
индикативната крива за съответния двeгодишен
период, е несъществено, и са предприети текущи
и са планирани бъдещи мерки за привеждане
в съответствие в разумен срок, ал. 5 – 7 не се
прилагат, ако след уведомяване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма Европейската комисия приеме решение за освобождаване на Република България от задължението
за представяне на изменен НПДЕВИ.
(9) Когато поради непреодолима сила е
невъзможно изпълнението на задължителната национална цел за дял на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия през 2020 г., министърът на икономиката, енергетиката и туризма
уведомява Европейската комисия за коригиране
на посочения дял.
(10) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма нотифицира актуализирания
НПДЕВИ на Европейската комисия и изпраща
уведомленията по ал. 8 и 9 при условията и
по реда на наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона
за енергетиката.
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Чл. 13. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма изготвя и представя
на Европейската комисия на всеки две години
до 31 декември 2021 г. доклад за изпълнението
на НПДЕВИ.
(2) Докладът по ал. 1 обхваща период от две
календарни години преди годината на изготвяне
и съдържа информация за:
1. общото количество на произведената и потребената енергия от възобновяеми източници;
2. дела по сектори за електрическа енергия,
за топлинна енергия и енергия за охлаждане
и за енергия от възобновяеми източници в
транспорта;
3. изпълнените и планираните мерки за насърчаване производството и потреблението на
енергия от възобновяеми източници, съобразени
с националната цел за дела на енергията от
възобновяеми източници до 2020 г.;
4. изпълнението, актуализирането и/или
въвеждането на нови схеми за подпомагане и
мерки, свързани с изпълнението на националните цели за дела на енергията от възобновяеми
източници до 2020 г.;
5. разработването на схеми за подпомагане
прилагането на технологии за производство на
енергия от възобновяеми източници и биогорива, включително нови технологии, които дават
допълнителни ползи за сметка на по-високи
разходи;
6. действието на системата за издаване на
гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници и мерки за осигуряване на
надеждност и защита на системата;
7. постигнатия напредък при провеждането на
административните процедури от гледна точка
на отстраняване на регулаторни и нерегулаторни
пречки, свързани с реализацията на проекти
за производство на енергия от възобновяеми
източници;
8. мерките за осигуряване на преноса и
разпределението на енергия от възобновяеми
източници и за подобряване на нормативната
уредба или правилата за поемането и разпределението на разходите;
9. напредъка по отношение на наличието и
използването на биомаса за енергийни цели;
10. изменението на цените на стоките и
земеползването в резултат на увеличаване потреблението на биомаса и други видове енергия
от възобновяеми източници;
11. производството и дела на биогоривата,
произвеждани от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни
материали;
12. прогнозата за въздействието на производството на биогорива и течни горива от биомаса
върху биоразнообразието, водните ресурси,
качеството на водите и качеството на почвите;
13. прогнозата за нетното намаление на
емисиите на парникови газове в резултат на
използването на енергия от възобновяеми
източници;
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14. прогнозата за свръхпроизводството на
енергия от възобновяеми източници в сравнение
с индикативната крива, което може да бъде
прехвърлено към други държави – членки на
Европейския съюз, до 2020 г.;
15. прогнозата за потенциала за съвместни
проекти за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници до 2020 г.;
16. прогнозата за потреблението на енергия
от възобновяеми източници, което се предвижда
да бъде задоволявано по начин, различен от
вътрешно производство, до 2020 г.;
17. начина, по който е направена прогноза
за дела на биоразградимите отпадъци от отпадъците, използвани за производство на енергия,
както и предприетите мерки за подобряване и
проверка на прогнозите.
(3) Във всеки доклад по ал. 1 могат да бъдат
коригирани данните от предходните доклади.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да направи искане данните
по ал. 2, т. 14 – 16 да не бъдат оповестявани
от Европейската комисия.
(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма публикува докладите по ал. 1
на интернет страницата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма представя докладите за изпълнението на НПДЕВИ на Европейската комисия
и прави искането по ал. 4 при условията и по
реда на наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона за
енергетиката.
(7) Изчисляването на общия дял на енергията
от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, енергийното съдържание
на горивата в транспорта, правилата за нормализиране при отчитане на електрическата
енергия, произведена от водноелектрически и
вятърни централи, и за отчитане на енергията
от термопомпи се определя с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
При изчисляването на дела на енергията от
възобновяеми източници се използват методиката и определенията, посочени в Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1
от 14 ноември 2008 г.).
Раздел ІІ
Статистически прехвърляния, съвместни
проекти и съвместни схеми
Чл. 14. (1) Статистически прехвърляния са
прехвърляния между Република България и една
или повече държави – членки на Европейския
съюз, на количества енергия, произведена
от възобновяеми източници на територия на
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държава – членка на Европейския съюз, въз
основа на договори между държавите членки
за една или повече години.
(2) Количествата енергия от възобновяеми
източници, които се прехвърлят, се вземат предвид за изпълнението на целите по чл. 12, ал. 1
и 4, когато в резултат на прехвърлянето Република България придобива количество енергия,
и не се вземат предвид, когато в резултат на
прехвърлянето Република България предоставя
количество енергия на друга държава – членка
на Европейския съюз.
(3) Статистическите прехвърляния пораждат
действие след нотифициране на Европейската
комисия от Република България и другите
участващи в прехвърлянето държави – членки
на Европейския съюз.
Чл. 15. (1) Съвместни проекти са проекти на
Република България и една или повече други
държави – членки на Европейския съюз, свързани с производството на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, при изпълнението на
които част или цялата произведена енергия на
територията на държава – членка на Европейския съюз, от обект, въведен в експлоатация след
25 юни 2009 г., или чрез увеличена мощност на
инсталация, реконструирана след тази дата, се
отчита за изпълнението на общата национална цел за дял на енергията от възобновяеми
източници в Република България.
(2) Съвместни проекти са също проекти на
Република България и една или повече други
държави – членки на Европейския съюз, и
една или повече трети държави, свързани с
производството на електрическа енергия от
възобновяеми източници, при изпълнението на
които част или цялата произведена електрическа енергия на територията на трета държава
от обект, въведен в експлоатация след 25 юни
2009 г., или чрез увеличена мощност на инсталация, реконструирана след тази дата, се отчита
за изпълнението на общата национална цел за
дял на енергията от възобновяеми източници
в Република България, когато:
1. електрическата енергия се потребява в
Европейския съюз;
2. количеството произведена и внесена
електрическа енергия не е било обект на подпомагане от трета държава, освен в случаите
на инвестиционна помощ за енергийния обект.
(3) Електрическата енергия се отчита като
потребявана в Европейския съюз съгласно ал. 2,
т. 1, когато са изпълнени следните условия:
1. всички оператори на преносни системи в
държавата по произход, в държавата по местоназначение и ако е необходимо, във всяка
транзитна трета държава надлежно са определили
количество електрическа енергия, съответстващо
на отчетената, което се използва за съответния
им дял от междусистемния капацитет;
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2. оператор на преносна система на Европейския съюз надлежно е регистрирал количество
електрическа енергия, съответстващо на отчетената, по отношение на даден междусистемен
електропровод, и
3. определеният капацитет и производството
на електрическа енергия от възобновяеми източници се отнасят за инсталацията и периода
по ал. 2.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да поиска от Европейската
комисия да отчете електрическата енергия от
възобновяеми източници, произведена и потребена в трета държава, във връзка с изграждането
на междусистемна връзка между Република
България и трета държава с продължителен
период на изпълнение, ако са изпълнени следните условия:
1. изграждането на междусистемната връзка
е започнало до 31 декември 2016 г.;
2. междусистемната връзка не може да бъде
въведена в експлоатация до 31 декември 2020 г.,
но може да бъде въведена в експлоатация до
31 декември 2022 г.;
3. след въвеждането є в експлоатация междусистемната връзка ще се използва за внос
на електрическа енергия от възобновяеми източници в Европейския съюз в съответствие
с ал. 2 и 3;
4. искането се отнася до съвместен проект
по ал. 2 и ще използва междусистемната връзка
след нейното въвеждане в експлоатация, както
и до количество електрическа енергия, което
не е по-голямо от количеството, което ще се
внася в Европейския съюз след въвеждането
в експлоатация на междусистемната връзка.
(5) Съвместните проекти по ал. 1 и 2
могат да бъдат за една или повече години, в
тях могат да участват и частни оператори, а
отчитането на енергията за изпълнението на
общата национална цел на Република България е допустимо до 31 декември 2020 г., като
съвместните проекти могат да продължат и
след тази дата.
Чл. 16. (1) Република България и една или
повече държави – членки на Европейския
съюз, могат да се споразумеят за прилагането
на съвместни схеми за подпомагане чрез обединяване или координиране на националните
схеми за подпомагане.
(2) При прилагането на съвместни схеми
за подпомагане определени количества енергия, произведена на територията на някоя от
участващите държави – членки на Европейския съюз, може да се разглежда като част от
общата национална цел на друга участваща
държава – членка на Европейския съюз, когато
е изпълнено едно от следните условия:
1. извършено е статистическо прехвърляне от
една държава – членка на Европейския съюз,
към друга в съответствие с чл. 14;
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2. определено е правило за разпределението
на количествата енергия от възобновяеми източници между участващите държави – членки
на Европейския съюз.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма уведомява Европейската комисия
и участващите държави за договорите по чл. 14,
за проектите по чл. 15 и за съвместните схеми
при условията и по реда на наредбата по чл. 9,
ал. 4 от Закона за енергетиката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 17. Насърчаването на производството
на енергия от възобновяеми източници се
извършва чрез:
1. разработване на схеми за подпомагане
производството и потреблението на енергия от
възобновяеми източници, газ от възобновяеми
източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни горива
от биомаса;
2. разработване на схеми за подпомагане
производството и потреблението на енергия
от биомаса, в случаите когато се използват
технологии с висока степен на опазване на
околната среда и се произвежда енергия по
високоефективен способ;
3. разработване на съвместни схеми за подпомагане с другите държави – членки на Европейския съюз, за подпомагане производството
и потреблението на енергия от възобновяеми
източници;
4. финансиране на дейности и проекти за
производство на енергия от възобновяеми
източници, както и за използване на енергия
от възобновяеми източници при крайното
потребление на енергия от фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ и от
други финансови институции;
5. договори с гарантиран резултат съгласно
Закона за енергийната ефективност, свързани
с използване на енергията от възобновяеми
източници.
Чл. 18. (1) Производството на електрическа
енергия от възобновяеми източници, включително на електрическа енергия от комбинирано
производство на топлинна и/или енергия за
охлаждане и електрическа енергия от възобновяеми източници, се насърчава чрез:
1. предоставяне на гарантиран достъп на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, до преносната и разпределителните електрически мрежи при спазване
на критериите за сигурност, определени с
правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона
за енергетиката;
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2. гарантиране на преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена
от възобновяеми източници, при спазване на
критериите за сигурност по т. 1;
3. осигуряване изграждането на необходимата
инфраструктура и електроенергийни мощности
за регулиране на електроенергийната система;
4. предоставяне на приоритет при диспечиране на електрическата енергия, произведена
от възобновяеми източници, при спазване на
критериите за сигурност по т. 1;
5. изкупуване на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, за
определен в този закон срок;
6. определяне на преференциална цена за
изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, включително и електрическата енергия, произведена от
биомаса, чрез технологии за пряко изгаряне, с
изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с обща инсталирана
мощност над 10 MW;
7. определяне на преференциални цени за
изкупуване на електрическа енергия, произведена от биомаса, в случаите когато се използват
технологии за термична газификация; цената
не може да бъде по-ниска от 30 на сто над
преференциалната цена, определена за електрическата енергия, произведена от биомаса от
отпадна дървесина и други, чрез технологии за
пряко изгаряне с комбиниран цикъл.
(2) Насърченията по ал. 1, т. 5, 6 и 7, редът
за присъединяване по раздел ІІ, както и чл. 31
и 32 не се прилагат за енергийните обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, които се заявяват
за присъединяване след датата на доклада на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма по чл. 13, ал. 1, в който е отчетено,
че общата национална цел по чл. 12, ал. 1 е
постигната.
(3) Производството на топлинна енергия
и на енергия за охлаждане от възобновяеми
източници се насърчава чрез:
1. подпомагане и реализиране на проекти
за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за
обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона
за енергетиката, когато е доказана икономическа целесъобразност за потребление на топлинна енергия от възобновяеми източници, за
производството на която е представен идеен
инвестиционен проект;
2. подпомагане и реализиране на проекти
за изграждане на малки децентрализирани
системи за топлинна енергия и/или енергия
за охлаждане;
3. присъединяване на обекти за производство
на топлинна енергия от възобновяеми източници
към топлопреносната мрежа и изкупуване от
топлопреносното предприятие на произведената от друг производител топлинна енергия,
при условията на Закона за енергетиката и на
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наредбата по чл. 125, ал. 3 от Закона за енергетиката, когато това е технически възможно
и икономически целесъобразно.
(4) Производството на газ от възобновяеми
източници се насърчава чрез:
1. предоставяне на гарантиран достъп до
преносната и разпределителните мрежи при
спазване на критериите за сигурност, предложени от операторите на газопреносната и
газоразпределителните системи и одобрени
от ДКЕВР;
2. гарантиране на преноса и разпределението
на газ, произведен от възобновяеми източници,
при спазване на критериите за сигурност по т. 1;
3. недопускане на дискриминация по отношение на газ от възобновяеми източници при
определянето на такси за пренос и разпределение по преносна или разпределителна мрежа;
4. публикуване от операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи на
тарифите за присъединяване на обекти за производство на газ от възобновяеми източници;
5. задължително изкупуване на газ от
възобновяеми източници със сертификат за
качество и налягане, съгласно договор с обществения доставчик и/или крайните снабдители по
преференциални цени, определени от ДКЕВР.
(5) Реализацията на инвестиционни намерения по ал. 3 се подпомага финансово, когато с
проекта се постига значително намаление на
потреблението на енергия, приложими са разпоредбите на Закона за техническите изисквания
към продуктите и при самоучастие на общината
и/или заинтересованото лице. При определянето на ефективността на преобразуване и на
съотношението на произведената енергия към
първичната енергия на системите и оборудването
се използват процедури на общността, а при
липсата на такива – международни процедури.
Чл. 19. (1) Инвестиционните намерения за
изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници се
предхождат от оценка за наличния и прогнозния
потенциал на ресурса на съответния вид енергия
от възобновяем източник, който се предвижда
да бъде използван в процеса на производство
на енергия в бъдещия енергиен обект.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за:
1. изграждане и въвеждане в експлоатация
на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с
обща инсталирана мощност до 30 kW включително върху покривни и фасадни конструкции
на сгради и върху недвижими имоти към тях
в границите на урбанизирани територии;
2. изграждане и въвеждане в експлоатация
на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
върху покривни и фасадни конструкции на
сгради за производствени и складови дейности
и върху недвижими имоти към такива сгради
в производствени зони с обща инсталирана
мощност до 1 МW включително;
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3. изграждане и въвеждане в експлоатация на
енергийни обекти или монтиране и въвеждане в
експлоатация на инсталации за производство на
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане
от възобновяеми източници.
(3) Условията и редът за извършване на
оценката по ал. 1, както и изискванията към
лицата, извършващи оценката, се определят с
наредба, издадена съвместно от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, министъра на околната среда и водите и министъра
на земеделието и храните.
Чл. 20. (1) При изграждане на нови или при
реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт или преустройство на съществуващи
сгради се въвеждат в експлоатация инсталации
за производство на енергия от възобновяеми
източници, когато това е технически възможно
и икономически целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 най-малко 15 на
сто от общото количество топлинна енергия и
енергия за охлаждане, необходима на сградата,
трябва да бъде произведена от възобновяеми
източници чрез въвеждане на:
1. централизирано отопление, използващо
биомаса или геотермална енергия;
2. индивидуални съоръжения за изгаряне
на биомаса с ефективност на преобразуването
най-малко 85 на сто при жилищни и търговски
сгради и 70 на сто при промишлени сгради;
3. слънчеви топлинни инсталации;
4. термопомпи и повърхностни геотермални
системи.
(3) При изготвянето на инвестиционни
проекти за нови сгради или за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или
преустройство на съществуващи сгради в част
„Енергийна ефективност“ и при обследването за
енергийна ефективност на съществуващи сгради
задължително се анализират възможностите за
използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническата възможност
и икономическата целесъобразност по ал. 1.
Анализът на възможностите за използване на
енергия от възобновяеми източници е част от
оценката на показателите за годишен разход
на енергия в сградата.
(4) При реализиране на проекти за модернизация на производствените процеси в малки
и средни предприятия мерките за енергийна
ефективност се комбинират с въвеждане в
експлоатация на инсталации за производство
на топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници за задоволяване на
технологични нужди на предприятието.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат за сгради на
въоръжените сили, когато прилагането на тези
изисквания противоречи на предназначението
на сградите.
Чл. 21. (1) Дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви
фотоволтаични преобразуватели, слънчеви
топлинни инсталации, термопомпи и повърх-
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ностни геотермални системи се извършват от
лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това.
(2) Придобиването на квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 се извършва
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(3) Институциите, които имат право да
осъществяват обучение за придобиване на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение,
са длъжни да представят ежегодно в АУЕР
списък на лицата, придобили квалификация за
извършване на дейностите по ал. 1.
(4) Признаването на професионални квалификации, придобити в други държави – членки
на Европейския съюз, и в трети държави, за
извършване на дейностите по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за
признаване на професионални квалификации
за осигуряване на достъп и упражняване на
регулирани професии в Република България.
(5) Държавните образователни изисквания за
придобиване на професионална квалификация
„монтажник“ за дейностите по ал. 1, както и
сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на такъв вид квалификация,
се определят с наредба, издадена съвместно
от министъра на образованието, младежта и
науката и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Раздел II
Присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
Чл. 22. (1) Операторите на разпределителни
електрически мрежи ежегодно до 28 февруари
представят на оператора на преносната електрическа мрежа предвижданите за едногодишен
период електрически мощности, които могат
да бъдат предоставяни за присъединяване към
разпределителните мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване
и нива на напрежение.
(2) Операторът на преносната електрическа
мрежа на базата на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа и предложенията
по ал. 1 ежегодно до 30 април предоставя
на ДКЕВР и на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма предвижданите за
едногодишен период електрически мощности,
които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните
електрически мрежи на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми
източници, по райони на присъединяване и
нива на напрежение.
(3) Предвижданията по ал. 1 и 2 се разработват въз основа на целите в НПДЕВИ и
данни за:
1. сключените предварителни договори;
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2. отчетеното и прогнозното потребление
на електрическа енергия;
3. преносните възможности на мрежите;
4. възможностите за балансиране на мощностите в електроенергийната система.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в едномесечен срок от получаване
на предложенията по ал. 2 изпраща на ДКЕВР
становище за съответствието им с НПДЕВИ.
(5) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране одобрява ежегодно до 30 юни
и публикува на интернет страницата на комисията предвижданите за едногодишен период,
считано от 1 юли, електрически мощности,
които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните
електрически мрежи на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива
на напрежение.
(6) Условията и редът за изготвяне на предвижданията по ал. 1 и 2 се уреждат с наредбата
по чл. 60 от Закона за енергетиката.
Чл. 23. (1) Лицата, които желаят да изградят
енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или
да извършат разширение на съществуваща
електрическа централа или да увеличат инсталираната електрическа мощност на централа
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, подават до оператора
на съответната електрическа мрежа заявления
за присъединяване в посочени от тях райони,
одобрени по чл. 22, ал. 5.
(2) Заявления по ал. 1 се подават след одобряване на електрическите мощности, които
могат да бъдат предоставяни за присъединяване,
до приключване на едногодишния период по
чл. 22, ал. 5.
(3) Операторът на съответната електрическа мрежа разглежда заявленията по реда на
постъпването им и с мотивирано становище се
произнася по допустимостта на всяко заявление
в срок 14 дни от постъпването му.
(4) Операторът на съответната електрическа
мрежа изпраща на заявителя становището по
ал. 3 и го публикува на интернет страницата си.
(5) При становище по ал. 3, с което заявлението е определено като допустимо, операторът
на съответната електрическа мрежа извършва
проучване и издава становище за условията и
начина за присъединяване.
(6) След изчерпване на одобрените електрически мощности за съответния район операторът
на електрическа мрежа връща подадените и
неразгледаните заявления, което се смята за
мотивиран отказ за присъединяване съгласно
чл. 117, ал. 4 от Закона за енергетиката.
(7) Операторите на преносната и на разпределителните електрически мрежи изпращат
в ДКЕВР и публикуват на своите интернет
страници:
1. становищата по ал. 3 и 5;
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2. информация за върнатите заявления по
ал. 6;
3. информация, когато одобрените електрически мощности за съответния район бъдат
изчерпани.
(8) При подаване на заявленията по ал. 1,
в полза на оператора на съответната електрическа мрежа, се внася гаранция за участие в
процедурата в размер 5000 лв. на мегават (МW)
заявена мощност за присъединяване.
(9) Гаранцията за участие се освобождава
в срок до 7 дни от издаване на становището
по ал. 3 и се връща на заявителите, чиито заявления са определени за недопустими, и на
заявителите, чиито заявления не са разгледани
и са върнати по ал. 6.
(10) Гаранцията за участие, в случаите по
ал. 5, остава в полза на оператора на съответната електрическа мрежа като част от аванса
по чл. 29, ал. 1.
(11) В случай че искането за изготвяне на
предварителен договор за присъединяване не
бъде подадено пред съответния оператор на
електрическа мрежа в срок до 6 месеца от
получаване на становището по ал. 5, то се
смята за невалидно.
(12) Операторът на съответната електрическа мрежа има право да задържи гаранцията
за участие, когато заявителят:
1. оттегли заявлението си преди изтичането
на срока за произнасяне от оператора с мотивирано становище по ал. 3 или след издаване
на становището по ал. 5;
2. не подаде искане за изготвяне на предварителен договор съгласно ал. 11;
3. откаже да сключи предварителен договор,
по причина за която производителят отговаря.
(13) Условията и редът за провеждане на
процедурите по ал. 1 – 12, включително критериите за допустимост и за осъществяване на
контрол от ДКЕВР, се уреждат с наредбата по
чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.
Чл. 24. Разпоредбата на чл. 23 не се прилага
за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:
1. с обща инсталирана мощност до 30 kW
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции
на сгради и върху недвижими имоти към тях в
границите на урбанизирани територии;
2. с обща инсталирана мощност до 200 kW
включително, които се предвижда да бъдат
изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови
дейности и върху недвижими имоти към такива
сгради в производствени зони;
3. с инсталирана електрическа мощност до
1 MW включително, за производство от биомаса, които се предвижда да бъдат изградени
в урбанизирани територии, селскостопански
обекти или производствени зони.
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Чл. 25. (1) Разпоредбата на чл. 23 не се
прилага за енергийни обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми
източници, когато при подаване на искане
за присъединяване производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници
декларира, че няма да ползва преференциите
по чл. 31 и 32.
(2) Мощностите за присъединяване по ал. 1
не се включват в предвижданите електрически
мощности, които могат да бъдат предоставяни
за присъединяване по чл. 22, ал. 1 и 2.
Чл. 26. (1) В случаите по чл. 18, ал. 2,
чл. 24 и 25 се подават искания за проучване
на условията и начина на присъединяване пред
съответния оператор на електрическа мрежа при
условията и по реда на наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката.
(2) Производител на електрическа енергия
от възобновяеми източници по чл. 24, който
предвижда да използва произвежданата енергия за собствено потребление, посочва това в
искането по ал. 1.
Чл. 27. (1) Разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на енергиен обект
на производител към съответната мрежа до
границата на собственост на електрическите
съоръжения са за сметка на производителя.
(2) Разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на енергийния обект
на производител към съответната мрежа от
границата на собственост на електрическите
съоръжения до мястото на присъединяване,
както и за развитие, включително реконструкция и модернизация, на електрическите мрежи
във връзка с присъединяването са за сметка на
собственика на съответната мрежа.
(3) Границата на собственост на електрическите съоръжения се определя съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.
Когато мястото на присъединяване не съвпада
с границата на собственост на електрическите
съоръжения, се прилага чл. 116, ал. 5 от Закона
за енергетиката.
(4) Средствата за търговско измерване на
електрическата енергия се разполагат на границата на собственост по ал. 3 или непосредствено най-близо до нея, съгласно правилата
по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.
(5) Мястото на присъединяване на енергийните обекти по чл. 24, т. 1 съвпада с мястото,
където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия.
Чл. 28. (1) Операторите на преносната и разпределителните електрически мрежи във връзка
с изпълнение на целите и мерките, заложени
в Националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници, включват в ежегодните инвестиционни и ремонтни програми
средства за развитие на мрежите, свързани с
присъединяването, преноса и разпределението
на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници.
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(2) Операторите на преносната и разпределителните електрически мрежи ежегодно до
31 март докладват на ДКЕВР за изпълнението
на дейностите, заложени в инвестиционните и
ремонтните програми за развитие на мрежите
по ал. 1 през предходната календарна година,
за целите на присъединяване на енергийни
обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, а в случай на
неизпълнение – за предприетите мерки.
(3) В докладите по ал. 2 се включва информация за събраните суми по чл. 29, ал. 1
и за разходването им, както и информация по
чл. 30, ал. 7.
(4) За целите на реализация на съвместни проекти за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници между
Република България и държави – членки на
Европейския съюз, или между Република
България и трети държави собственикът на
преносната мрежа включва в инвестиционните
си програми средства за изграждане на необходимите междусистемни връзки.
Чл. 29. (1) При сключване на предварителен
договор за присъединяване производителят
на електрическа енергия от възобновяеми
източници дължи на преносното или съответното разпределително предприятие, което го
присъединява, авансово плащане в размер на:
1. 50 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия енергиен обект, когато
инсталираната мощност е по-голяма от 5 MW;
2. 25 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия енергиен обект,
когато инсталираната мощност е до 5 MW,
включително.
(2) Авансът по ал. 1 е част от цената за
присъединяване и остава в полза на енергийното предприятие – собственик на преносната
или на разпределителната електрическа мрежа, в случаите, когато енергийният обект на
производителя на електрическа енергия от
възобновяеми източници не бъде изграден в
сроковете, определени в договора за присъединяване, когато неизпълнението е по причина,
за която производителят отговаря.
(3) Производителят на електрическа енергия
от възобновяеми източници внася аванса по
ал. 1 по сметка на собственика на преносната
или на разпределителна електрическа мрежа.
Договорът за присъединяване регламентира
плащането на оставащата част от определената в него цена за присъединяване, в случаите
когато тази цена е по-висока от стойността на
авансовото плащане по ал. 1.
(4) Средствата по ал. 1 и 3 служат за покриване на разходите за изграждане на съоръженията
за присъединяване и за планираното развитие,
включително реконструкцията, модернизацията и управлението на електрическите мрежи,
във връзка с присъединяването на конкретния
енергиен обект за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници.
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(5) Предварителният договор за присъединяване е със срок не по-дълъг от една година,
като преди изтичането на този срок производителят подава писмено искане за сключване
на договор за присъединяване.
(6) Договорът за присъединяване е със срок
не по-дълъг от срока за въвеждане в експлоатация на обекта на производителя и съоръженията
за присъединяването му, но не повече от две
години, когато въвеждането в експлоатация е
предвидено да се извърши на един етап. При
поетапно въвеждане в експлоатация срокът за
въвеждане в експлоатация на първия етап е
не повече от две години от сключването на
договора.
(7) Отговорността на страните при неспазване
на условията и сроковете по предварителния
договор за присъединяване и по договора за присъединяване се уреждат в съответния договор.
(8) Процедурата за присъединяване се прекратява при неизпълнение на някое от изискванията по ал. 1 и 5. В тези случаи становището
по чл. 23, ал. 5 за условията и начина за присъединяване се смята за невалидно, съответно
предварителният договор се смята за прекратен.
(9) Цената за присъединяване на енергиен
обект по чл. 24 е индивидуална, включва разходите за изграждане на съоръженията за присъединяване към съответната разпределителна
мрежа и се определя по методика, приета от
ДКЕВР съгласно съответната наредба по чл. 36,
ал. 3 от Закона за енергетиката.
(10) Предварителният договор и договорът
за присъединяване се сключват при условията
и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от
Закона за енергетиката.
(11) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране изготвя доклад до 30 юни
2011 г., и на всеки две години след това, относно спазване на правилата за покриване на
разходите съгласно ал. 1, 2, 3, 4 и 9 и чл. 27
и при необходимост прави предложения за
изменението им. Докладът се публикува на
интернет страницата на комисията.
Раздел IІІ
Изкупуване, пренос и разпределение на електрическата енергия от възобновяеми източници
Чл. 30. (1) Производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност
над 30 kW, сключват договор за достъп с оператора на преносната или на разпределителната
мрежа при общи условия, одобрени от ДКЕВР
и обявени на интернет страницата на оператора
на съответната разпределителна мрежа преди
сключване на договора за изкупуване на електрическата енергия. Неразделна част от договора
за достъп е оценката на потенциала по чл. 19,
ал. 1, когато изготвянето є е задължително, въз
основа на който потенциал се изготвят прогнозните графици за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници.
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(2) Производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници, чиито енергийни
обекти са с обща инсталирана мощност до
30 kW включително, използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при
общи условия, одобрени от ДКЕВР и обявени
на интернет страницата на оператора на съответната разпределителна мрежа.
(3) В договора за достъп по ал. 1 се определят условията по изпълнение на прогнозните
графици по ал. 1 и се уговарят дължимите от
оператора обезщетения при ограничаване в
производствения режим на енергийния обект с
изключение на случаите на планови ремонти,
както и с изключение на случаите по чл. 72
и 73 от Закона за енергетиката. В случаите,
когато мрежата не е собственост на съответния
оператор, обезщетения се уговорят в договор
между собственика на тази мрежа и производителя на електрическа енергия от възобновяеми
източници.
(4) Производителят на електрическа енергия
от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW осигурява предаването на данни
в реално време на оператора на преносната
или на разпределителната електрическа мрежа
за доставената в точката на присъединяване
електрическа мощност.
(5) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа може да
ограничи дистанционно подаваната към електрическата мрежа енергия по изключение, в
случаите когато бъдат надвишени преносните
възможности на мрежата, към която производителят е присъединен.
(6) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа незабавно
уведомява по телефон или чрез съобщение
по електрона поща или факс производителя
на електрическа енергия от възобновяеми
източници за въведените ограничения, като
посочва дата и час на въвеждане и съответния обхват.
(7) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа докладва
на ДКЕВР на всеки 6 месеца за случаите на
значително намаляване на количествата пренесена и разпределена електрическа енергия
от възобновяеми източници и предприетите
от него корективни мерки за предотвратяване
намаляването на тези количества при условия
и по ред, определени с наредбата по чл. 60 от
Закона за енергетиката.
Чл. 31. (1) Електрическата енергия от
възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно крайните снабдители
по определената от ДКЕВР преференциална
цена, действаща към датата на съставяне на
констативен акт за завършване изграждането
на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
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(2) Електрическата енергия от възобновяеми
източници по ал. 1 се изкупува въз основа на
сключени дългосрочни договори за изкупуване
за срок от:
1. двадесет години – за електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева
енергия, както и за електрическата енергия,
произведена от биомаса;
2. дванадесет години – за електрическата
енергия, произведена от вятърна енергия;
3. петнадесет години – за електрическата
енергия, произведена от водноелектрически
централи с инсталирана мощност до 10 MW,
както и за електрическата енергия, произведена
от други видове възобновяеми източници.
(3) Сроковете по ал. 2 текат от датата на
въвеждане в експлоатация на енергийния обект,
а за енергийни обекти, въведени в експлоатация
след 31 декември 2015 г., сроковете се намаляват
с времето от тази дата до датата на въвеждане
в експлоатация на енергийния обект.
(4) Цената на електрическата енергия от
възобновяеми източници, не се изменя за срока
на договора за изкупуване по ал. 2, освен в
случаите по чл. 32, ал. 4, като след изтичане
на този срок преференции за цените не се
предоставят.
(5) Общественият доставчик, съответно
крайните снабдители, изкупуват цялото количество електрическа енергия от възобновяеми
източници, за която има издадена гаранция за
произход съгласно наредбата по чл. 35, ал. 4,
с изключение на количествата, които производителят:
1. ползва за собствени нужди;
2. по свой избор ползва за собствено потребление и за снабдяване на свои клонове,
предприятия и обекти;
3. продава по свободно договорени цени по
реда на глава девета, раздел VII от Закона за
енергетиката и/или на балансиращия пазар.
(6) При производство на електрическа енергия
чрез комбинирано използване на възобновяеми
и невъзобновяеми източници цените по ал. 1 и
задължението за изкупуване по ал. 5 се отнасят
само за енергията, отговаряща на дела на вложеното количество възобновяеми източници.
(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прилагат:
1. за енергийни обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 25 и чл. 26, ал. 2;
2. когато инвестицията за изграждането на
енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
се подпомага със средства от национална или
европейска схема за подпомагане.
(8) В случаите по ал. 7, т. 2 електрическата
енергия се изкупува от обществения доставчик
или съответния краен снабдител по цена, определена от ДКЕВР, при условията и по реда на
съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона
за енергетиката.
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(9) В случаите по чл. 26, ал. 2 количеството
електрическа енергия, което не е използвано за
собствено потребление, се изкупува от съответния
краен снабдител по цена, определена от ДКЕВР
при условията и по реда на съответната наредба
по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.
(10) Когато е предвидено енергийният
обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници да бъде изцяло въведен в експлоатация на един етап и
това не е извършено в срок до две години от
сключването на договора за присъединяване,
общественият доставчик, съответно крайните
снабдители изкупуват електрическата енергия
от възобновяеми източници по определената
от ДКЕВР преференциална цена към датата на
въвеждане в експлоатация на енергийния обект.
(11) Когато е предвидено отделни части от
енергийния обект да бъдат въвеждани поетапно
в експлоатация и цялостното му въвеждане в
експлоатация не е извършено до две години от
сключването на договора за присъединяване,
общественият доставчик, съответно крайните
снабдители изкупуват електрическата енергия
от възобновяеми източници, както следва:
1. по действащата преференциална цена,
определена от ДКЕВР за съответния ценови
период – за периода от изтичане на двегодишния
срок до въвеждане в експлоатация на целия
енергиен обект;
2. по определената от ДКЕВР преференциална цена към датата на въвеждане в експлоатация на целия енергиен обект – за периода
от тази дата до изтичане срока на договора.
Чл. 32. (1) Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране ежегодно до 30 юни определя преференциални цени за изкупуване на
електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията,
произведена от водноелектрически централи с
инсталирана мощност над 10 MW.
(2) Преференциалните цени по ал. 1 се
определят по реда на съответната наредба по
чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката, като
се отчитат видът на възобновяемия източник,
видовете технологии, инсталираната мощност
на обекта, мястото и начинът на монтиране
на съоръженията, както и:
1. инвестиционните разходи;
2. нормата на възвращаемост;
3. структурата на капитала и на инвестицията;
4. производителността на инсталацията според вида технология и използваните ресурси;
5. разходите, свързани с по-висока степен
на опазване на околната среда;
6. разходите за суровини за производство
на енергия;
7. разходите за горива за транспорта;
8. разходите за труд и работна заплата;
9. другите експлоатационни разходи.
(3) Преференциалната цена на електрическата енергия от възобновяеми източници се
определя за целия срок на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2, като след изтичане на този
срок преференции за цените не се предоставят.
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(4) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране ежегодно до 30 юни актуализира преференциалната цена на електрическата
енергия, произведена от биомаса, с коефициент,
който отразява изменението на стойността на
ценообразуващите елементи по ал. 2, т. 6, 7 и 8.
(5) Коефициентът, отразяващ изменението
на стойността на ценообразуващите елементи
по ал. 2, т. 6, 7 и 8, се определя като произведение от:
1. изменението на разходите за суровина
за производство на електрическа енергия от
биомаса, на разходите за горива за транспорта, необходими за доставка на суровината за
производство на електрическа енергия, и на
разходите за труд и работна заплата, необходими за добиването и обработката на суровината за производство на електрическа енергия
и производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, изразено в проценти, и
2. дела на съответния ценообразуващ елемент от общите разходи, изразен в проценти.
(6) Процентът на изменение на разходите
за суровините за производство на електрическа
енергия от биомаса се определя от ДКЕВР, като
се вземат предвид определените и обявени от
министъра на земеделието и храните годишни
индекси за изменение на цените на тези суровини.
(7) Процентът на изменение на разходите за
горива за транспорта се определя въз основа на
средната пазарна цена на съответния ценообразуващ елемент за предходната отчетна година.
(8) Процентът на изменение на разходите за
труд и работна заплата се определя въз основа на данните от Националния статистически
институт за изменението на средната работна
заплата за предходната календарна година.
Раздел ІV
Гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници
Чл. 33. Дейностите по издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход на
енергията от възобновяеми източници се извършват от АУЕР.
Чл. 34. (1) Гаранция за произход се издава
на производител за стандартно количество
енергия от 1MWh, важи за срок 12 месеца от
производството на съответната единица енергия
и съдържа най-малко следната информация:
1. възобновяемия източник, използван за
производство на енергията;
2. началната и крайната дата на производство на енергията от възобновяеми източници;
3. вид на произведената енергия;
4. наименование, местоположение, вид и
обща инсталирана мощност на енергийния
обект, където енергията е била произведена;
5. използвани схеми за подпомагане;
6. дата на въвеждане на енергийния обект
в експлоатация;
7. дата и място на издаване;
8. уникален идентификационен номер.

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

(2) За всяка единица произведена енергия
може да бъде издавана само една гаранция за
произход.
(3) Издаването, прехвърлянето и отмяната
на гаранции за произход се извършва по електронен път.
(4) Гаранцията за произход се отменя, след
като бъде използвана или с изтичането на
срока, за който е издадена.
(5) Гаранциите за произход се издават срещу
заплащане на такса, определена с тарифата по
чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
(6) Гаранциите за произход на електрическата
енергия от възобновяеми източници се използват от доставчика на електрическа енергия за
доказване дела на енергия от възобновяеми
източници в общия му енергиен състав. Количеството енергия от възобновяеми източници, съответстващо на гаранции за произход,
прехвърлени на трета страна от доставчика на
електрическа енергия, се изважда от дела на
енергията от възобновяеми източници в неговия
енергиен състав.
Чл. 35. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие признава гаранциите за произход,
издадени от компетентните органи в другите
държави – членки на Европейския съюз.
(2) Агенцията за устойчиво енергийно развитие може да откаже признаването на гаранциите
за произход, издадени от компетентните органи
в другите държави – членки на Европейския
съюз, когато не е изпълнено някое от изискванията на чл. 34, ал. 1.
(3) Гаранциите за произход, издадени от компетентните органи в другите държави – членки
на Европейския съюз, се признават, в случай
че след нотифициране на обстоятелствата по
ал. 2 Европейската комисия приеме решение,
изискващо тези гаранции за произход да бъдат
признати.
(4) Условията и редът за издаване, прехвърляне
и отмяна на гаранциите за произход, както и
условията и редът за признаване на гаранциите
за произход се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Г л а в а

п е т а

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА
БИОГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В ТРАНСПОРТА И НА
ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА
Раздел I
Общи положения
Чл. 36. (1) Производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта се насърчават чрез:
1. достъпност на транспортните горива;
2. осигуряване ефективна работа на двигателите при спазване на техническите и качествените норми за производство на биогорива;
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3. предлагане на смеси на биогорива като
съставна част на течните горива от нефтен
произход за двигатели с вътрешно горене;
4. устойчиво развитие на земеделието и
горското стопанство;
5. развитие и въвеждане на нови технологии
за оползотворяване на отпадъци, остатъци,
нехранителни целулозни и лигноцелулозни
материали за производството на биогорива;
6. развитие и въвеждане на електрически
автомобили в обществения и личния транспорт;
7. изграждане на станции за зареждане на
електрически автомобили при строеж на нови
или реконструкция на съществуващи паркинги
в урбанизираните територии;
8. изграждане на инфраструктура за зареждане на електрически автомобили извън
урбанизираните територии;
9. финансова подкрепа за потреблението на
биогорива.
(2) Производството и потреблението на
течни горива от биомаса се насърчават чрез:
1. устойчиво развитие на земеделието и
горското стопанство;
2. финансова подкрепа за потреблението на
течни горива от биомаса;
3. насърченията по чл. 17 и чл. 18, ал. 1 – 3.
(3) Финансова подкрепа за производството
и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта и на течни
горива от биомаса се предоставя само когато
те отговарят на критериите за устойчивост.
(4) В случай на предоставяне на финансова
подкрепа за производство на биогорива приоритет се дава на производството на биогорива
от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни
материали и лигноцелулозни материали.
Чл. 37. (1) Биогоривата и течните горива от
биомаса се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1
и 4 само при условие че суровините (растителните видове, отпадъците и остатъците от
горското, селското и рибното стопанство и
аквакултурите), използвани при производство
на биогорива и на течни горива от биомаса,
отговарят на следните критерии за устойчивост:
1. не са отглеждани върху терени с голямо
значение за биоразнообразието;
2. не са отглеждани върху терени с високи
въглеродни запаси, освен когато суровината е
добита от терен, който по времето на добива и
през м. януари 2008 г. е имал статут на терен
с високи въглеродни запаси;
3. не са добити от суров материал, отглеждан
на земя, която е била торфище през м. януари
2008 г., освен ако бъдат представени доказателства, че култивирането и добиването на
суровината не налага дренаж на предварително
неотводнената почва;
4. водят като резултат при потреблението
на произведените от тях биогорива и течни
горива от биомаса до следното намаляване на
емисиите на парникови газове:
а) най-малко 35 на сто – считано до 31 декември 2016 г.;
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б) най-малко 50 на сто – считано от 1 януари 2017 г.;
в) най-малко 60 на сто за биогорива и течни
горива от биомаса, произведени в инсталации, в
които производството е започнало от 1 януари
2017 г. – считано от 1 януари 2018 г.
(2) За биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от инсталации, които са били
в експлоатация към 23 януари 2008 г., ал. 1,
т. 4, буква „а“ се прилага от 1 април 2013 г.
(3) Намаляването на емисиите на парникови
газове от 31 декември 2012 г. до 31 декември
2017 г. е най-малко 45 на сто за биогорива,
произведени в инсталации за биогорива до 31
декември 2013 г.
(4) Биогоривата и течните горива от био
маса, произведени от отпадъци и остатъци,
различни от тези по ал. 1, се отчитат за целите
по чл. 12, ал. 1 и 4 само при условие че отпадъците и остатъците отговарят на критерия за
устойчивост, определен в ал. 1, т. 4, както и
че горивата отговарят на ал. 2 и 3.
Чл. 38. Селскостопанските суровини, отглеждани в държавите – членки на Европейския съюз, и използвани за производството на
биогорива и течни горива от биомаса, които се
отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 4, следва да
бъдат добити в съответствие с изискванията и
стандартите, посочени под заглавието „Околна
среда“ в част А и в т. 9 от Приложение ІІ към
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила
за схеми за директно подпомагане в рамките
на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 (ОВ, L 30/16 от 31 януари 2009 г.)
и в съответствие с минималните изисквания
за добро земеделско и екологично състояние
съгласно чл. 6, параграф 1 от същия регламент.
Чл. 39. (1) Критериите за устойчивост са
изпълнени, когато Европейската комисия вземе
решение за това в случаите, когато:
1. Европейският съюз е сключил двустранни или многостранни споразумения с трети
държави, съдържащи разпоредби относно намаляването на емисиите парникови газове и
другите критерии за устойчивост;
2. доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за
производство на продукти от биомаса съдържат
точни данни относно намаляването на емисиите
парникови газове и/или доказват, че партидите
от биогорива отговарят на другите критерии
за устойчивост.
(2) Министърът на околната среда и водите, в случай на необходимост за отчитане
на целите по чл. 12, ал. 1, отправя искане до
Европейската комисия за проучване критериите
за устойчивост по отношение на източника на
биогоривото или течното гориво от биомаса.
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(3) Исканията за издаване на решение по
ал. 1 и 2 се правят от министъра на околната
среда и водите.
Чл. 40. (1) Биогоривата и течните горива от
биомаса се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1
и 4, когато по отношение на лицата, които
произвеждат, внасят и/или въвеждат суровини
за производство на биогорива и течни горива
от биомаса (включително земеделски стопани,
организации на производители и кооперации),
и на лицата, които пускат на пазара биогорива,
чисти или в смеси, и/или течни горива от биомаса за крайна употреба, наричани по-нататък
„икономически оператори“:
1. са спазени критериите за устойчивост;
2. се използва система за масов баланс;
3. е осигурено одитирането на информацията
по т. 1 и 2;
4. са представени доказателства за проведения одит.
(2) Алинея 1 и задължението за предоставяне
на информация за мерките, взети за защита на
почвите, земите, водите, въздуха и други, се
прилагат в случаите по чл. 39, ал. 1, доколкото
не е предвидено друго в споразумението с трета
държава или в доброволните национални или
международни схеми за установяване на стандарти за производство на продукти от биомаса.
Чл. 41. Икономическите оператори могат да
участват в схеми за подпомагане само когато
са изпълнени условията по чл. 40.
Чл. 42. Използваната система за масов
баланс:
1. позволява смесването на партиди от суровини или биогорива с различни характеристики
за устойчивост;
2. изисква към сместа да остава прикрепена
информация за характеристиките за устойчивост
и обемите на партидите по т. 1;
3. осигурява сборът на всички партиди, напуснали сместа, да има същите характеристики
за устойчивост, каквито има сборът на всички
партиди, добавени към сместа.
Чл. 43. Информацията, предоставяна по
чл. 40 от икономическите оператори, подлежи
на одитиране и сертифициране.
Чл. 44. (1) Министерският съвет с наредба
определя условията и реда за:
1. набиране и предоставяне на информация
от икономическите оператори, включително за
мерките, взети за защита на почвите, земите,
водите, въздуха и други;
2. извършване на одит за съответствие на
биогоривата и течните горива от биомаса с
критериите за устойчивост;
3. издаване и отнемане на сертификатите
за съответствие на суровините, биогоривата и
течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, както и съдържанието на сертификатите.
(2) Наредбата по ал. 1 се приема по предложение на министъра на околната среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите
съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра на земеделието
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и храните одобрява методика за изчисляване
намалението на емисиите на парникови газове
от целия жизнен цикъл на биогоривата или на
течните горива от биомаса.
Раздел II
Потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни
горива от биомаса
Чл. 45. (1) Биогоривата и техните производни в транспорта се потребяват чисти или
в смеси като съставна част на течните горива
от нефтен произход.
(2) Освен случаите по ал. 1 в транспорта
може да бъде използвана и всеки друг вид
енергия от възобновяеми източници.
Чл. 46. Течните горива от биомаса се
потребяват за производство на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, в случай че отговарят на критериите
за устойчивост.
Чл. 47. (1) Лицата, които пускат на пазара
течни горива от нефтен произход в транспорта,
са длъжни при освобождаване за потребление
по смисъла на Закона за акцизите и данъчните
складове да предлагат горивата за дизелови и
бензинови двигатели смесени с биогорива в
процентно съотношение, както следва:
1. от 1 януари 2012 г. – гориво за дизелови
двигатели със съдържание на биодизел минимум
5 процента обемни;
2. от 1 юни 2012 г. – гориво за дизелови
двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни;
3. от 1 юни 2012 г. – гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум
2 процента обемни;
4. от 1 март 2013 г. – гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум
3 процента обемни;
5. от 1 септември 2013 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол
или етери, произведени от биоетанол, минимум
4 процента обемни;
6. от 1 март 2014 г. – гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум
5 процента обемни;
7. от 1 септември 2014 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол
или етери, произведени от биоетанол, минимум
6 процента обемни;
8. от 1 март 2015 г. – гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум
7 процента обемни;
9. от 1 септември 2015 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол
или етери, произведени от биоетанол, минимум
8 процента обемни;
10. от 1 март 2016 г. – гориво за бензинови
двигатели със съдържание на биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум
9 процента обемни.
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(2) В срок два месеца след изтичането на
сроковете по ал. 1 крайните разпространители
са длъжни да предоставят на пазара горивата за
дизелови и бензинови двигатели в съответствие
с изискванията на ал. 1.
(3) Крайните разпространители са длъжни да
обявяват на местата за продажба процентното
съдържание на биогоривата в течните горива
от нефтен произход, когато то надвишава
10 процента обемни биоетанол и 7 процента
обемни биодизел.
Раздел IІІ
Изисквания за качеството, контрола и пускането
на пазара на биогоривата и техните смеси и
на течните горива от биомаса
Чл. 48. (1) Лицата, които пускат на пазара
биогорива и смесите им с течни горива от
нефтен произход в транспорта, съставят за
всяка партида декларация за съответствие с
изискванията за качество съгласно чл. 18а, ал. 2
от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
(2) Разпространителите са длъжни да предоставят за всяко последващо предоставяне на
пазара копие от декларацията за съответствие
на предоставяната на пазара партида биогорива и смесите им с течни горива от нефтен
произход, върху което посочват количеството
течно гориво, лицето, на което то се предоставя,
датата и номера на документа за експедиция
и да вписват номера и датата на декларацията
за съответствие на партидата течно гориво във
всички други документи, които го придружават.
(3) Крайните разпространители са длъжни
да предоставят на длъжностните лица заверено копие от декларацията за съответствие,
което съдържа информацията по ал. 2, както
и копие от документа за експедиция на проверяваното гориво.
Чл. 49. Смесването на биогорива с течни
горива от нефтен произход се извършва само
в данъчни складове, лицензирани по реда на
Закона за акцизите и данъчните складове.
Чл. 50. (1) Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ купува и
продава нефтопродукти, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни
запаси, несмесени с биогорива.
(2) Лицата, на които по реда на Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси е възложено създаването, съхраняването и опазването на държавни резерви и/или
военновременни запаси от нефтопродукти, и
задължените лица по Закона за задължителните
запаси от нефт и нефтопродукти създават и
съхраняват държавни резерви, военновременни
запаси и/или задължителни запаси от нефт и
нефтопродукти, несмесени с биогорива.
(3) Лицата, които купуват горива за бензинови и дизелови двигатели от Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
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и от лицата по ал. 2, са длъжни да ги смесват
с биоетанол или етери, произведени от био
етанол, и биодизел в процентното съотношение
и в сроковете, определени в чл. 47, ал. 1 и 2.
(4) Лицата, които пускат на пазара течни
горива от нефтен произход за нуждите на авиацията, корабоплаването, железопътния транспорт,
при освобождаване за потребление по смисъла
на Закона за акцизите и данъчните складове
предлагат горивата, несмесени с биогорива.
Чл. 51. (1) Контролът върху качеството на
биогоривата и техните смеси с течни горива
от нефтен произход, както и на течните горива
от биомаса се осъществява от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или от оправомощени
от него длъжностни лица по този закон.
(2) Техническите и качествените изисквания
към биогоривата и техните смеси с течни горива
от нефтен произход и към течните горива от
биомаса, както и условията, редът и начинът
за техния контрол се определят с наредбата по
чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на амосферния въздух.
Г л а в а
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ДОКЛАДВАНЕ
Чл. 52. (1) С цел осигуряване на достъпност
и разполагаемост на информацията, събирана
при условията и по реда на този закон, в АУЕР
се създава, поддържа и актуализира Национална информационна система за потенциала,
производството и потреблението на енергия от
възобновяеми източници в Република България.
(2) За осигуряване на достъпност чрез системата по ал. 1 се предоставя:
1. информация за националните цели за
производство и потребление на енергия от
възобновяеми източници общо и по сектори;
2. докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
3. квалификационни схеми за обучение
на монтажници на съоръжения за биомаса,
слънчеви фотоволтаични преобразуватели,
слънчеви топлинни инсталации, термопомпи
и повърхностни геотермални системи;
4. списък на монтажници на съоръжения за
биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи;
5. списък на лицата, които осъществяват одит
за съответствието на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устойчивост;
6. информация за мерки за стимулиране на
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници и газ
от възобновяеми източници;
7. информация за мерки за стимулиране
на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта;
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8. информация за семинари, конференции и
други мероприятия, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, на газ от възобновяеми източници, както и с производството
и потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
9. информация за чистите ползи, разходите на енергия и енергийната ефективност на
оборудването и системите за производство и
потребление на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, предоставяна от доставчиците
на оборудване и системи;
10. информация за обучителни и информационни кампании за мерките за подпомагане,
ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, газ от възобновяеми
източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
11. информация за реда за разглеждане
на заявленията за издаване на разрешения,
сертификати и лицензии за енергийни обекти
за производство на енергия от възобновяеми
източници;
12. друга информация.
(3) За осигуряване на разполагаемост чрез
системата по ал. 1 се предоставя информация за:
1. производството на енергия от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници,
биогорива и енергия от възобновяеми източници
в транспорта;
2. потреблението на енергия, произведена от
възобновяеми източници, биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
3. проектите, финансирани от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.
Чл. 53. Информацията по чл. 52, ал. 2 и 3
се предоставя от:
1. производителите, операторите на мрежи,
обществения доставчик и крайните снабдители
за електрическата енергия;
2. производителите и топлопреносните
предприятия за топлинната енергия и енергията за охлаждане, производителите на газ от
възобновяеми източници;
3. икономическите оператори по чл. 40, ал. 1;
4. разпространителите и крайните разпространители на биогорива и смесите им с течни
горива от нефтен произход в транспорта;
5. лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от
биомаса с критериите за устойчивост;
6. изпълнителния директор на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
7. доставчици на оборудване и системи за
производство и потребление на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
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8. доставчици на услуги по монтаж и поддръжка на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници;
9. органите на държавната и местната власт;
10. собствениците на сгради за обществено
обслужване;
11. собствениците на индивидуални системи
за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.
Чл. 54. Съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на
информацията по чл. 52, ал. 2 и 3, както и за
актуализирането и поддържането на Националната информационна система по чл. 52,
ал. 1 се определят с наредба на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. При установяване на нарушения
по чл. 47 и 48 председателят на ДАМТН или
оправомощени от него длъжностни лица имат
право да прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно да спират пускането на пазара и
предоставянето на пазара на течни горива и да
запечатват обектите, когато не е предоставена
декларация за съответствие или предоставената декларация не съдържа информацията по
чл. 48, ал. 2;
2. да забраняват пускането на пазара и
предоставянето на пазара на течни горива и
да запечатват обектите, когато в резултат на
изпитването в стационарна лаборатория и съставен констативен протокол е установено несъответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2;
3. да разпореждат изтеглянето на течни
горива от пазара, когато резултатът от изпитване на контролната проба, с която е
установено несъответствие с изискванията
на чл. 47, ал. 1 и 2, не е оспорен в 7-дневен
срок от получаването му или в случаи на
оспорването му той е потвърден от резултатите от изпитването на арбитражната проба
и изготвената експертиза.
Чл. 56. (1) Принудителните административни мерки по чл. 55 се прилагат с мотивирана
заповед, в която се дават задължителни предписания и чрез поставяне на удостоверителни
знаци на контролните органи по чл. 55. Видът
на знаците се определя със заповед на председателя на ДАМТН.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс,
като подадената жалба не спира изпълнението
на приложената принудителна административна
мярка.
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(4) Щетите, загубите и пропуснатите ползи
от приложените принудителни административни
мерки са за сметка на собствениците на проверяваното течно гориво освен в случаите на
отмяната им по съдебен ред.
(5) В случаите по чл. 55, т. 1 и 2 мерките
се отменят от длъжностните лица, които са
ги наложили, когато след изпитване в стационарна лаборатория и съставен констативен протокол или изпитване на арбитражна
проба и изготвена експертиза е установено
съответствие с изискванията за съдържание
на биогорива в процентно съотношение съгласно чл. 47, ал. 1.
Чл. 57. (1) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прилага принудителни
административни мерки, когато установи, че
контролираните по този закон лица, техните
служители, лица, които по договор изпълняват
ръководни функции в тях или сключват сделки
за тяхна сметка, са извършили или извършват
действия, с които:
1. нарушават разпоредби на този закон, на
подзаконовите актове по прилагането му и на
актове на комисията;
2. застрашават сигурността на енергийната
система, интересите на обществото или на
потребителите на електрическа и топлинна
енергия и природен газ или на други енергийни
предприятия;
3. нарушават условията за извършване на
лицензионната дейност;
4. възпрепятстват упражняването на контролна дейност от комисията.
(2) Принудителните административни мерки
по ал. 1, производството по налагането и обжалването им се уреждат в глава тринадесета
от Закона за енергетиката.
Чл. 58. (1) Изпълнителният директор на
АУЕР или оправомощено от него длъжностно
лице дава задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения на този
закон и подзаконовите актове по прилагането
му и определя срок за тяхното изпълнение.
(2) Лицата, на които са дадени задължителни
предписания, уведомяват за тяхното изпълнение
в определения им срок лицата по ал. 1.
Чл. 59. (1) Кмет на община, който:
1. не изпълни задължението си по чл. 10,
ал. 1 да разработи и внесе за приемане от
общинския съвет общинска дългосрочна или
краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници
и биогорива в съответствие с НПДЕВИ;
2. не изпълни свое задължение по чл. 10,
ал. 3 или 4, се наказва се с глоба от 2000 до
10 000 лв.
(2) Областен управител, който не предостави
на АУЕР информация по чл. 8, т. 3 за изпълнението на програмите по чл. 9, се наказва с
глоба от 2000 до 10 000 лв.
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Чл. 60. (1) На енергийно предприятие, чийто оператор на преносна или разпределителна
мрежа:
1. не изпълни някое от задълженията си по
чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 4, т. 1 и 2;
2. не изпълни задължението си по чл. 22,
ал. 1 или 2;
3. не изпълни някое от задълженията си по
чл. 28, ал. 1 – 3,
се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 61. (1) На енергийно предприятие, което
откаже незаконосъобразно:
1. присъединяване към съответната енергийна мрежа;
2. сключване на договор за изкупуване на
електрическа енергия;
3. достъп до мрежите за пренос или разпределение на електрическа енергия и природен газ;
4. присъединяване на обекти за производство
на топлинна енергия от възобновяеми източници
към топлопреносната мрежа;
5. изкупуване на произведената от друг
производител топлинна енергия,
се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 1 000 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 62. (1) На енергийно предприятие,
което разходва средствата по чл. 29, ал. 1 за
покриване на разходи, различни от посочените
в чл. 29, ал. 4, се налага имуществена санкция
в размер от 20 000 до 1 000 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 63. (1) На обществения доставчик или
на краен снабдител, който не изпълни свое
задължение по чл. 18, ал. 4, т. 5 или чл. 31,
се налага имуществена санкция в размер от
70 000 до 200 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 64. (1) На лице, което наруши условията
и реда за издаване, прехвърляне и отмяна на
гаранции за произход, се налага глоба от 300
до 3000 лв. или имуществена санкция в размер
от 500 до 10 000 лв.
(2) На лице, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон и
в нормативните актове по прилагането му, се
налага глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
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Чл. 65. (1) На лице, което издаде сертификат за съответствие на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устойчивост
в нарушение на условията и реда за тяхното
издаване, предвидени в наредбата по чл. 44,
ал. 1, се налага имуществена санкция в размер
от 20 000 до 50 000 лв.
(2) С изключение на случаите по ал. 1 на
лице, което извърши одит в нарушение на
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 1,
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 20 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение по
ал. 1 или 2 имуществената санкция е в трикратен
размер, определен по максималния размер на
санкцията по ал. 1, съответно по ал. 2.
Чл. 66. (1) Който пречи или допусне да се
пречи на контролната дейност, осъществявана
от длъжностни лица по този закон и нормативните актове по прилагането му, ако това
не съставлява престъпление, се наказва от
съответния компетентен административнонаказващ орган с глоба от 2000 до 5000 лв., а на
юридическото лице или едноличен търговец
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.
Чл. 67. (1) На лице, което пуска на пазара
течни горива от нефтен произход в нарушение
на разпоредбата на чл. 47, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 200 000 лв.
(2) На краен разпространител, който предоставя на пазара течни горива от нефтен произход
в нарушение на разпоредбата на чл. 47, ал. 2,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер 50 000 лв.
(3) На лице, което предоставя на пазара
течни горива от нефтен произход в нарушение
на разпоредбата на чл. 50, ал. 3, се налага глоба
или имуществена санкция в размер 10 000 лв.
(4) При повторно извършено нарушение
по ал. 1, 2 или 3 глобата или имуществената
санкция е в трикратен размер на глобата, съответно на санкцията по ал. 1, 2 или 3.
Чл. 68. (1) Който наруши разпоредба на този
закон или на нормативен акт по прилагането
му, ако не подлежи на наказание по чл. 59 – 67,
се наказва от съответния компетентен административнонаказващ орган с глоба от 1000 до
2000 лв., а на юридическото лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция
в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение
глобата или имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер
на глобата, съответно на санкцията, по ал. 1.
Чл. 69. (1) Актовете, с които се установяват
административните нарушения, се съставят от
длъжностни лица:
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1. определени със заповед на министъра
на околната среда и водите – за нарушения
по чл. 65;
2. определени със заповед на председателя на
ДКЕВР – за нарушения по чл. 60 – 63, 66 и 68;
3. определени със заповед на изпълнителния
директор на АУЕР – за нарушения по чл. 59,
64, 66 и 68;
4. определени със заповед на председателя
на ДАМТН – за нарушения по чл. 66, 67 и 68.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. министъра на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице – в
случаите по ал. 1, т. 1;
2. председателя на ДКЕВР или оправомощено от него длъжностно лице – в случаите
по ал. 1, т. 2;
3. изпълнителния директор на АУЕР или
оправомощено от него длъжностно лице – в
случаите по ал. 1, т. 3;
4. председателя на ДАМТН или оправомощено от него длъжностно лице – в случаите
по ал. 1, т. 4.
Чл. 70. Актовете по чл. 69, ал. 1, т. 4 се
съставят при спазване изискванията на чл. 43а,
ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух.
Чл. 71. (1) Когато нарушителят е известен, но
не е открит на адреса, посочен при връчването
на акта за административно нарушение, или е
напуснал страната, или е посочил адрес само в
чужбина, наказателното постановление по чл. 69,
ал. 2, т. 4 не се връчва. Постановлението се смята
за влязло в сила два месеца след издаването му.
(2) В наказателните постановления по чл. 69,
ал. 2, т. 4 задължително се посочва, че наложената глоба или имуществена санкция, както и
разходите за вземане и изпитване на пробите от
течни горива постъпват по бюджетната сметка
на ДАМТН и служат като покана за доброволно
изпълнение след влизането им в сила.
Чл. 72. Нарушенията по чл. 49 се установяват от митническите органи при условията
и по реда на Закона за акцизите и данъчните
складове и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Биогорива“ са течни или газообразни
горива за транспорта, произведени от биомаса,
включително:
а) „биодизел“: метилов естер, произведен
от растителни или животински мазнини, с
качество на дизелово гориво, предназначен за
употреба чист или в смес с гориво за дизелови
двигатели;
б) „биоетанол“: етанол, произведен от био
маса и/или от биоразградими фракции на
отпадъци, предназначен за употреба чист или
в смеси с гориво за бензинови двигатели;
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в) „етери, произведени от биоетанол“: кислородсъдържащи съединения (етил-третиченбутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата
на биоетанол, при което обменният процент
био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47,
биодиметилетер: диметилетер, произведен
от биомаса, предназначен за употреба като
биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер:
гориво, произведено на базата на биометанол,
при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, е
36, предназначени за използване чисти или в
смеси с гориво за бензинови двигатели.
2. „Биомаса“ e биологично разграждаща
се част от продукти, отпадъци и остатъци от
биологичен произход от селското стопанство
(включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с
тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично
разграждаща се част от промишлени и битови
отпадъци.
3. „Брутно крайно потребление на енергия“
е потреблението на енергийните продукти,
доставяни за енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите,
включително обществените услуги, селското
стопанство, горското стопанство и рибното
стопанство, включително потреблението на
електрическа енергия и топлинна енергия от
енергийния сектор за целите на производството на електрическа енергия и топлинна
енергия и включително загубите при преноса
и разпределението на електрическа енергия и
топлинна енергия.
4. „Газ от възобновяеми източници“ е газообразно гориво, произведено от биомаса и/
или от биоразградими фракции на отпадъци,
което може да бъде пречистено, докато достигне
качеството на природния газ, предназначено за
енергийни цели, включително за производство
на електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия за охлаждане, както и за употреба
като биогориво.
5. „Гаранция за произход“ е електронен
документ, който служи като доказателство
пред краен потребител (купувач за собствено
ползване), че определен дял или количество
от доставената му енергия е произведено от
възобновяеми източници.
6. „Енергия за собствени нужди“ е количеството енергия, потребявана при работата
на съоръженията и инсталациите, чрез които
се осъществява производството на енергия от
възобновяеми източници.
7. „Енергия за собствено потребление“ е
количеството енергия, използвано за снабдяване на обекти, клонове и предприятия на
собственика на съоръженията и инсталациите
за производство на енергия от възобновяеми
източници.
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8. „Енергия от възобновяеми източници“ е
енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия,
съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух – аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под
повърхността на твърдата почва – геотермална
енергия, енергия, съхранявана под формата на
топлина в повърхностните води – хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми
източници, сметищен газ и газ от пречиствателни
инсталации за отпадни води.
9. „Енергия от възобновяеми източници в
транспорта“ е електрическата енергия, произведена от възобновяем източник, която се
потребява в транспорта.
10. „Задължение за енергията от възобновяеми източници“ означава национална схема за
подпомагане, изискваща от производителите
на енергия да включат определен дял енергия
от възобновяеми източници в своето производство, изискваща от доставчиците на енергия
да включат в своите доставки определен дял
енергия от възобновяеми източници или изискваща от потребители на енергия да включат
определен дял енергия от възобновяеми източници в своето потребление, включително
схеми за използване на зелени сертификати.
11. „Комбинирано изгаряне“ е изгаряне
на горива от възобновяеми източници и невъзобновяеми източници, при което поне 20 на
сто от използваното гориво за производството
на електрическа и/или топлинна енергия е от
възобновяеми източници.
12. „Краен разпространител“ е понятие по
смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния
въздух.
13. „Лицата, които пускат на пазара биогорива и течни горива от биомаса“, са:
а) производителите – всяко лице, което
произвежда и предоставя на пазара биогорива
и течни горива от биомаса като част от своята
търговска или професионална дейност с цел
продуктите да бъдат предоставени на пазара
на територията на страната;
б) лицата, които въвеждат биогорива и течни
горива от биомаса от друга държава – членка
на Европейския съюз – всяко лице, което въвежда биогорива и течни горива от биомаса
на територията на Република България като
част от своята търговска или професионална
дейност с цел продуктите да бъдат предоставени
на пазара на територията на страната;
в) вносителите – всяко юридическо лице,
което внася на територията на Република
България биогорива и течни горива от биомаса от трета държава с цел продуктите да
бъдат предоставени на пазара на територията
на страната.
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14. „Повторно“ е административно нарушение, което е извършено в едногодишен срок
от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
нарушение от същия вид.
15. „Предоставяне на пазара“ е понятие по
смисъла на чл. 2, параграф 1 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.).
16. „Производни на биогоривата“ са течни
горива, получени от биогорива, като например
етил-третичен-бутил-етер с процент на биогоривото, не по-малък от 47.
17. „Производствена зона“ е съвкупност от
съседни поземлени имоти със сходни характеристики и предназначени за устройство и
застрояване предимно със сгради и съоръжения
за производствени и складови дейности.
18. „Пускане на пазара“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
19. „Район на присъединяване“ е част от
лицензионната територия на оператор на
електрическа мрежа, в която експлоатацията
на съответната мрежа се осъществява от териториално подразделение на оператора.
20. „Сгради за обществено обслужване“ са
всички сгради – държавна, общинска или частна собственост, които осигуряват дейности в
областта на образованието, здравеопазването,
социалните грижи, културата, административните услуги, търговските услуги и други услуги
от обществен интерес.
21. „Схема за подпомагане“ е инструмент,
схема или механизъм, прилагани самостоятелно или съвместно с една или повече
държави – членки на Европейския съюз, които насърчават използването на енергия от
възобновяеми източници чрез:
а) намаляване себестойността на тази
енергия;
б) увеличаване на цената, на която може
да бъде продадена, или
в) увеличаване обема на покупките на енергия от възобновяеми източници посредством
задължение за изкупуване или потребление
на енергия от възобновяеми източници или
по друг начин, включително инвестиционни
помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, схеми за
подпомагане на задължението за използване на възобновяеми източници на енергия,
включително тези, при които се използват
зелени сертификати, и схеми за пряко ценово
подпомагане, включително преференциални
тарифи и премийни плащания.
22. „Суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса“ са растителните видове, отпадъците и остатъците от
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горското, селското и рибното стопанство и
аквакултурите.
23. „Терени с високи въглеродни запаси“
са територии, които през м. януари 2008 г. са
имали, но вече нямат, един от следните статути:
а) мочурища – почви, покрити или наситени
с вода постоянно или през значителна част от
годината;
б) трайно залесени зони – терени с площ
над един хектар, с височина на дърветата над
5 метра и с покритие от короните над 30 на
сто или с дървета, които могат да достигнат
тези прагове на място;
в) терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 метра и с покритие от
короните между 10 и 30 на сто или с дървета,
които могат да достигнат тези прагове на място,
освен ако при условията и по реда на наредбата по чл. 13, ал. 7 се докаже изпълнението
на условията по чл. 37, ал. 1, т. 4.
24. „Терени с голямо значение за биоразнообразието“ са терени, които през или след
м. януари 2008 г. са имали, независимо дали
продължават да имат, някой от следните статути:
а) девствени гори или други залесени с
местни видове земи, при които липсва съществено нарушение на екологичните процеси,
определени с областните планове за развитие
на горските територии по чл. 9, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите;
б) територии, определени по реда на специален закон с оглед защита на биологичното
разнообразие, както и установени територии
на редки и застрашени екосистеми и видове,
признати от международни споразумения или
от Европейската комисия, освен когато производството на суровини от такива зони не
противоречи на природозащитните цели и това
е установено в акт на компетентния орган;
в) пасища с висока степен на биоразнообразие, които са богати на растителни и животински видове, не са ерозирани и независимо от
човешката намеса в тях са запазени естественият
състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; определени са в съответствие с
установени от Европейската комисия критерии
и географски обхвати, освен когато добивът на
суровини от определените изкуствени пасища
е необходим за запазване на пасището.
25. „Течни горива от биомаса“ са течни горива, произведени от биомаса и предназначени за
енергийни цели, включително за производство
на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане, и различни от тези за
транспорт.
26. Формите за предлагане на биогорива
на пазара са:
а) „чисти“ – чисти биогорива или течни
горива с високо съдържание на биогоривото в
тях със специфични качества за използването
им в транспорта;
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б) „смеси“ – смеси на биогорива с течни горива в съответствие с изискванията за качество
на горивата от нефтен произход, заложени в
техническите спецификации за автомобилни
бензини (БДС ЕN 228) и гориво за дизелови
двигатели (БДС ЕN 590).
27. „Значително намаляване на количествата пренесена и/или разпределена енергия“ е
ограничаването от оператора на съответната
електрическа мрежа на над 20 на сто от номиналната мощност на обекта за производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници за повече от 72 часа.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и за изменение и впоследствие за
отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/
ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).
§ 3. Разпоредбите на закона, които се отнасят за държавите – членки на Европейския
съюз, се прилагат и за държавите – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г. и
бр. 82 и 102 от 2009 г.) се отменя.
§ 5. (1) Първият доклад по чл. 13, ал. 1 се
представя на Европейската комисия до 31 декември 2011 г. и съдържа информацията по
чл. 13, ал. 2, както и намерение за:
1. създаване на единен административен орган, отговарящ за обработването на заявления
за разрешаване, сертифициране и лицензиране
на инсталации за енергия от възобновяеми
източници, както и за предоставяне на административна помощ на заявителите;
2. въвеждане на автоматично одобряване на
заявленията за проектиране и на разрешения
в случаите, когато съответният разрешаващ
орган не е отговорил в предвидения срок, или
3. означаване на географските обекти,
подходящи за добив на енергия от възобновяеми източници, за нуждите на планирането
на териториалното устройство, както и за
създаването на местни топлофикационни и
охладителни системи.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя и след приемането им от
Министерския съвет изпраща до Европейската
комисия и публикува на интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма:
1. до 30 юни 2011 г. – доклад за постигане на
националните индикативни цели за потребление
на биогорива и други възобновяеми горива в
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транспорта в съответствие с чл. 4 от Директива
2003/30/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 8 май 2003 г. относно насърчаването
на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт;
2. до 27 октомври 2011 г. – доклад за постигане на националните индикативни цели за
потребление на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници,
в съответствие с чл. 3 от Директива 2001/77/
ЕО на Европейския парламент и Съвета от
27 септември 2001 г. относно насърчаване на
производството и потреблението на електро
енергия от възобновяеми енергийни източници
на вътрешния електроенергиен пазар.
§ 6. (1) Присъединяването на енергийни
обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които има
сключени договори за присъединяване към
съответната електрическа мрежа, се извършва:
1. по досегашния ред, ако производителят – страна по договора, към датата на
влизането в сила на закона е платил цена
за присъединяване или е поел задължението
за изграждане на присъединителни и други
съоръжения от мрежата съгласно наредбата
по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката;
2. при договорените условия и по цена за
присъединяване съгласно този закон, ако не е
изпълнено едно от условията по т. 1.
(2) Присъединяването на енергийни обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, за които има сключени
предварителни договори за присъединяване към
съответната електрическа мрежа, се извършва
при договорените условия, след привеждането
на тези договори в съответствие с ал. 4, по
цена за присъединяване съгласно този закон
и ако в срок до един месец от обявяване на
преференциалните цени съгласно § 8, ал. 1
производителят – страна по предварителния
договор:
1. внесе аванса по чл. 29, ал. 1, в случаите
когато съоръжения за присъединяване се изграждат от собственика на съответната мрежа,
или гаранция в същия размер в случаите,
когато производителят е поел задължението
за изграждане на присъединителни и други
съоръжения от мрежата съгласно наредбата
по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката;
2. представи доказателства за придобити
вещни права върху имотите, в които ще бъде
изграден енергийният обект за производство
на електрическа енергия;
3. представи копие на виза за проектиране
или влязъл в сила подробен устройствен план,
когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на
територията, за енергийния обект, който ще
се присъединява, с изключение на присъединителните съоръжения.
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(3) В случаите, когато производителят е изградил присъединителните съоръжения и други
съоръжения от мрежата, дадената гаранция се
възстановява в срок до един месец след въвеждането им в експлоатация по реда на Закона
за устройство на територията.
(4) Срокът на предварителните договори за
присъединяване по ал. 2 е до една година от
влизането в сила на закона, но не по-дълъг от
срока, предвиден в съответния предварителен
договор. Договорите за присъединяване се
сключват съгласно чл. 29.
(5) Предварителните договори за присъединяване, за които не бъдат изпълнени условията,
посочени в ал. 2, се смятат за прекратени от
датата на изтичане на срока, посочен в ал. 2.
(6) Документите по ал. 2 се представят от
производителя пред преносното, съответно
разпределителното предприятие. Преносното
предприятие, съответно разпределителните
предприятия в срок до 4 месеца от влизането
в сила на закона представят в ДКЕВР информация относно договорите по ал. 2 и 5.
(7) Мощностите за присъединяване на
обектите по ал. 2 се отчитат при изготвяне на
предвижданите електрически мощности, които
могат да бъдат предоставяни за присъединяване
по чл. 22, ал. 1 и 2, и се публикуват по реда
на чл. 22, ал. 5.
(8) Издадените становища за условията и
начина за присъединяване на енергийни обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, за които към датата
на влизане в сила на закона не са сключени
предварителни договори за присъединяване, се
смятат за невалидни.
§ 7. (1) За енергийни обекти, с изключение на водноелектрически централи с обща
инсталирана мощност над 10 MW, въведени в
експлоатация към датата на влизане в сила на
закона, дългосрочните договори за изкупуване
на електрическата енергия от възобновяеми
източници запазват действието си, като преференциалната цена за изкупуване е действащата
към датата на влизане в сила на закона.
(2) За енергийни обекти, с изключение на
водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, за които към датата на влизане в сила на закона са сключени
предварителни договори за присъединяване,
за които се изпълнят условията по § 6, ал. 2,
или са сключени договори за присъединяване,
цената по договорите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници
е действащата към датата на съставяне на
констативен акт за завършване изграждането
на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от
Закона за устройство на територията.
(3) Цената по ал. 1 и 2 е еднаква за целия
срок на действие на договора за изкупуване.
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(4) Сроковете за задължително изкупуване
за съществуващите производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с
изключение на водноелектрически енергийни
обекти с инсталирана мощност над 10 MW, са
предвидените в § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон
за възобновяемите и алтернативните енергийни
източници и биогоривата.
§ 8. (1) В срок до един месец от датата на
влизането в сила на закона ДКЕВР определя и
обявява преференциални цени съгласно чл. 32.
(2) До определянето на преференциалните
цени по ал. 1 се прилагат цените, определени
към датата на влизането в сила на закона.
§ 9. (1) Издадените от ДКЕВР сертификати
за произход на енергията от възобновяеми източници запазват действието си. До влизането
в сила на наредбата по чл. 35, ал. 4 ДКЕВР
издава на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници сертификати за произход при условията и по реда на
наредбата по чл. 19, ал. 3 от отменения Закон
за възобновяемите и алтернативните енергийни
източници и биогоривата.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила
на наредбата по чл. 35, ал. 4 производителите
на енергия от възобновяеми източници подават заявления, а ДКЕВР издава сертификат
за произход за електрическата енергия от
възобновяеми източници, произведена до датата на влизане в сила на наредбата по чл. 35,
ал. 4, при условията и по реда на наредбата по
чл. 19, ал. 3 на отменения Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници
и биогоривата.
(3) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват цялото количество
електрическа енергия, за което има издаден
сертификат по реда на ал. 1 и 2, с изключение
на количествата, за които производителят има
сключени договори по реда на глава девета,
раздел VII от Закона за енергетиката или с
които участва на балансиращия пазар, както
и количеството енергия, произведено за собствени нужди.
(4) Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране предава необходимата информация,
включително база данни, във връзка с издаването на сертификатите за произход по реда на
наредбата по чл. 19, ал. 3 от отменения Закон
за възобновяемите и алтернативните енергийни
източници и биогоривата.
§ 10. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат в
срок до един месец от влизането му в сила с
изключение на:
1. наредбата по чл. 44, ал. 1, която се приема
в срок до 6 месеца от влизането му в сила;
2. наредбата по чл. 21, ал. 5, която се приема
в срок до 31 декември 2011 г.

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на Закона за енергетиката се
привеждат в съответствие с този закон в срок
до един месец от влизането му в сила.
(3) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат подзаконовите
нормативни актове, издадени за прилагане на
отменения Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 11. Член 31, ал. 7, т. 2 и ал. 8 се прилагат
за проекти, по отношение на които заявления
за подпомагане постъпват след влизането в
сила на закона.
§ 12. Заварените към датата на влизането
в сила на закона административнонаказателни
производства по отменения Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата се довършват по досегашния ред.
§ 13. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г. и бр. 54 и
97 от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2, т. 5 след думите „по този
закон“ се добавя „или за изпълнение на задълженията за дял на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на
енергия“.
2. В чл. 21, ал. 1, т. 14 думите „от възобновяеми енергийни източници и“ се заличават.
3. В чл. 31, т. 7 думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „енергия
от възобновяеми източници“.
4. В чл. 35, ал. 2, т. 3 думите „по чл. 16 от
Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата“ се заменят
с „по Закона за енергията от възобновяеми
източници“.
5. В чл. 93а, ал. 1 думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „възобновяеми източници“.
6. В чл. 94а, ал. 3 думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „възобновяеми източници“.
7. В чл. 127, ал. 1, т. 3 думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „възобновяеми източници“.
8. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 24а думите „възобновяемите енергийни източници, използвани за производство на
електрическа и топлинна енергия“ се заменят
с „възобновяемите източници, използвани за
производство на електрическа енергия, топлинна
енергия или енергия за охлаждане“;
б) точка 33 се изменя така:
„33. Място на присъединяване към електрическата мрежа“ е всяка от точките в конструкцията на преносната или разпределителната
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електрическа мрежа, към която са свързани
съоръженията за присъединяване на един или
повече потребители или производители.“
§ 14. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от
2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15,
41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в
чл. 147 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 14:
„14. монтаж на инсталации за производство
на електрическа енергия, топлинна енергия
и/или енергия за охлаждане от възобновяеми
източници с обща инсталирана мощност до
30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху
покривните и фасадните им конструкции и в
собствените им поземлени имоти.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а в случаите по т. 14 – се представят
становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника
с чертежи, схеми, изчисления и указания за
изпълнението им“.
§ 15. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42
и 82 от 2009 г. и бр. 15, 52 и 97 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „Агенцията по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за устойчиво енергийно развитие“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Правомощията на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие по изпълнение на държавната политика
за насърчаване на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия
и на енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, производството и потреблението
на газ от възобновяеми източници, както и
производството и потреблението на биогорива
и енергия от възобновяеми източници в транспорта се определят със Закона за енергията от
възобновяеми източници.“
2. В чл. 10, ал. 2 думите „Фонд „Енергийна
ефективност“ се заменят с „Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“.
3. В чл. 39, ал. 2 думите „Фонд „Енергийна
ефективност“ се заменят с „Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“.
4. В чл. 40, ал. 3, т. 8 след думите „Енергийна ефективност“ се добавя „и възобновяеми
източници“.
5. В чл. 41, ал. 1, т. 4 след думите „енергийна ефективност“ се добавя „и възобновяеми
източници“.
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6. В чл. 43, т. 3 след думите „Енергийна
ефективност“ се добавя „и възобновяеми източници“.
7. В глава пета в наименованието на раздел V след думите „енергийна ефективност“ се
добавя „и възобновяеми източници“.
8. В чл. 54:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ финансира изпълнението на
дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на дейности
те по производство и потребление на енергия
от възобновяеми източници с изключение на
финансираните от държавния бюджет.“;
б) в ал. 2 след думите „Енергийна ефективност“ се добавя „и възобновяеми източници“.
9. В чл. 55, ал. 1 след думите „енергийна
ефективност“ се добавя „и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници“.
10. В чл. 56, т. 3 накрая се добавя „и на
проекти за производство на енергия от възобновяеми източници“.
11. В чл. 57, ал. 1:
а) създава се нова т. 5:
„5. постъпления от продажби на квоти за
емисии на парникови газове;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
12. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Средствата на фонда се разходват за:
1. възмездно финансиране на проекти за
развитие на енергийната ефективност;
2. възмездно финансиране на дейности и
проекти за производство на енергия от възобновяеми източници;
3. гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, отпуснати по
проекти по т. 1 и 2;
4. приоритетно финансиране на проекти за:
а) реализиране на мерки за повишаване на
енергийната ефективност при крайното потребление на енергия;
б) използване на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия;
5. издръжка на фонда съгласно годишния
бюджет за приходите и разходите, одобрен от
управителния съвет.
(2) Потребителите на електрическа енергия,
топлинна енергия и природен газ в сгради в
режим на етажна собственост, учредили юридически лица – сдружения на собственици,
по реда на Закона за управление на етажната
собственост, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност и на проекти за изграждане
на инсталации, използващи възобновяеми
източници, от Фонд „Енергийна ефективност
и възобновяеми източници“.“
13. В чл. 59:
а) в ал. 1:
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аа) в текста преди т. 1 цифрата „7“ се заменя с „9“;
бб) създава се т. 2а:
„2а. представител на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството;“
вв) точка 4 се изменя така:
„4. петима представители, избрани от общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“, както
следва:
а) представител на неправителствени организации, чиято дейност е насочена към намаляване
на риска от глобални изменения на климата;
б) двама експерти с висше икономическо
образование с опит във финансирането на
проекти в областта на енергетиката;
в) експерт в областта на енергийната ефективност с висше техническо образование;
г) експерт в областта на възобновяемите
източници с висше техническо образование.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) в ал. 6 думите „по ал. 5“ се заменят с
„по ал. 1, т. 4“;
г) алинея 7 се отменя.
14. В чл. 60, ал. 2:
а) в т. 4 думите „по енергийна ефективност“
се заличават;
б) в т. 5 думите „за енергийна ефективност“
се заличават.
15. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
16. Навсякъде в закона думите „Агенцията
по енергийна ефективност“ се заменят с „Агенцията за устойчиво енергийно развитие“.
§ 16. (1) Агенцията за устойчиво енергийно
развитие е правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите
права и задължения на Агенцията по енергийна
ефективност.
(2) В срок до два месеца от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
§ 17. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108
от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69,
84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18,
77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и
108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52
и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и
103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г. и бр. 19 и
28 от 2011 г.) в чл. 43, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и в случаите на
ползване на индивидуални системи за отопление
и/или охлаждане с обща инсталирана мощност
до 50 kW, използващи като първичен енергиен
източник енергията на сухите зони в земните
недра и на подземните води с температура до
20 оС, с изключение на минералните води“.
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§ 18. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32, ал. 1 т. 8 и 9 се изменят така:
„8. за безоловен бензин, използван в транспорта, с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и
съответстващ на изискванията на чл. 37, ал. 1
и 4 и чл. 51, ал. 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници е 4 или повече процента обемни – 688 лв.;
9. за газьол, използван в транспорта, с
кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, в
който съдържанието на биодизел с код по КН
3824 90 99 и съответстващ на изискванията на
чл. 37, ал. 1 и 4 и чл. 51, ал. 2 от Закона за
енергията от възобновяеми източници е 4 или
повече процента обемни – 596 лв.“
2. В чл. 109:
а) създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Лице, което смесва биогорива с течни
горива от нефтен произход извън данъчен
склад, за които не е бил платен акциз изцяло
или частично, се наказва с глоба в размер от
10 000 до 25 000 лв. – за физическите лица, и
с имуществена санкция в размер от 25 000 до
50 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 глобата
е в размер от 20 000 до 50 000 лв., а имуществената санкция – от 50 000 до 100 000 лв.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2, 3 и 4“.
3. В чл. 124, ал. 3 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 19. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.
и бр. 19, 28 и 31 от 2011 г.) в чл. 24, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 18, буква „б“ думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „възобновяеми източници“.
2. В т. 19, буква „б“ думите „възобновяеми
енергийни източници“ се заменят с „възобновяеми източници“.
§ 20. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; изм., бр. 98
от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 32,
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19, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г. и бр. 46 и
61 от 2010 г.) в чл. 142д, ал. 2, т. 1 се правят
следните изменения:
1. В буква „б“ думите „възобновяемите
енергийни източници, в частност използване
на“ се заменят с „енергията от възобновяеми
източници, в частност от“.
2. В буква „д“ думите „възобновяеми енергийни източници“ се заменят с „енергия от
възобновяеми източници“.
§ 21. В Закона за чистотата на атмосферния
въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; изм., бр. 49
от 1996 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г.,
бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г.,
бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6,
82 и 93 от 2009 г. и бр. 41, 87 и 88 от 2010 г.) в
§ 1 от допълнителните разпоредби в т. 21 след
думите „извънпътна техника“ се добавя „кораби, плаващи по вътрешните водни пътища,
трактори и плавателни съдове за отдих“, а след
думите „газьоли и“ се добавя „течни горива от
биомаса, включително“.
§ 22. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ,
бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30
и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от
2008 г. и бр. 99 от 2010 г.) в чл. 19а накрая се
добавя „или от фонд „Енергийна ефективност
и възобновяеми източници“.
§ 23. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и
бр. 19 и 31 от 2011 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 1, буква
„м“ след думата „ефективност“ се добавя „и
възобновяеми източници“.
§ 24. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19 и 31 от 2011 г.) в чл. 31, ал. 1,
т. 16 след думата „ефективност“ се добавя „и
възобновяеми източници“.
§ 25. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на разпоредбите на:
1. член 20, ал. 1, 2 и 3, които влизат в сила
от 1 януари 2012 г. за сгради за обществено
обслужване, а за останалите сгради – от 31 декември 2014 г.;
2. член 21, ал. 1, 2, 3 и 4, които влизат в
сила от 31 декември 2012 г.;
3. член 22, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, които влизат в
сила от 1 януари 2012 г.;
4. член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
и 12, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5309
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 88
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 7, чл. 162,
т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Георги Танев
Георгиев от длъжността началник на Военната
академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба,
считано от 27 май 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката:
Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 90
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 7,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Бойко Миланов Рабаджийски от длъжността началник на
Щаба по осигуряването и поддръжката и от
военна служба, считано от 3 юни 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката:
Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5494

УКАЗ № 89
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Назначавам капитан І ранг Димитър
Ангелов Ангелов на длъжността началник на
Военната академия „Г. С. Раковски“, считано
от 27 май 2011 г.
2. Удостоявам капитан І ранг Димитър Ангелов Ангелов с висше офицерско звание „комодор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката:
Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 91
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Удостоявам полковник Златко Тонев Златев
с висше офицерско звание „бригаден генерал“ .
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2011 г.
Президент на републиката:
Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5495
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 20 АПРИЛ 2011 Г.

за приемане на Наредба за допингов контрол
при тренировъчна и състезателна дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна
дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност,
приета с Постановление № 235 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 83 от 2010 г.).
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 думата „употребата“ се заменя с „използването“.
2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Дейността на центъра се финансира от:
1. субсидии (трансфери) от републиканския
бюджет чрез бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта;
2. собствени приходи от:
а) допингов контрол;
б) сертификация на лицата, които имат право да участват в състава на антидопинговите
екипи, обучение и квалификация;
в) лабораторен анализ;
г) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на Закона за физическото възпитание
и спорта и Наредбата за допингов контрол при
тренировъчна и състезателна дейност;
д) национални и международни проекти и
програми;
е) други източници.
(2) Цените за услугите по ал. 1, т. 2, букви
„а“ – „в“ се определят съгласно ценоразпис,
утвърден от изпълнителния директор на центъра и се публикуват на интернет страницата
на центъра.“
3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Финансовите средства по чл. 4 се
разходват за:
1. обезпечаване дейността на центъра;
2. изпълнение на годишния план за разпределение на проверките, утвърден от министъра
на физическото възпитание и спорта;
3. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораторията
за допингов контрол;
4. изпълнение на мониторингови програми;
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5. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
6. създаване и поддържане на регистрите,
които се водят съгласно правилника и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност;
7. издателска и просветна дейност;
8. обучение на служителите на центъра;
9. членство на центъра в международни
организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
10. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти по реда на правилника и Наредбата за допингов контрол при
тренировъчна и състезателна дейност.“
4. В чл. 5:
а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията на
Република България;
б) спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу
употребата на допинг на Съвета на Европа,
съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със
закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от
2005 г.), когато те пребивават на територията
на Република България;“
б) в т. 3 след думата „контрол“ се добавя
„и за изготвяне и поддържане на Регистъра на
спортистите за тестване“;
в) в т. 5 думите „допинг вещества“ се заменят
със „субстанции“;
г) в т. 8 накрая точката се заменя с точка
и запетая;
д) създава се т. 9:
„9. изготвя и поддържа Регистър на спортистите за тестване.“
5. В чл. 7, ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 4а“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. в случаите, когато контролният анализ
потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба „А“, уведомява съответните лица
по реда на Наредбата за допингов контрол при
тренировъчна и състезателна дейност;“
в) в т. 12 думата „вещества“ се заменя със
„субстанции“;
г) създават се нови т. 14 – 16:
„14. утвърждава ценоразпис на услугите,
извършвани от центъра;
15. сключва споразумения с международни
федерации и национални антидопингови организации за извършване на допингов контрол;
16. издава сертификати на лицата, които имат
право да участват в антидопинговите екипи;“
д) досегашните т. 14 – 16 стават съответно
т. 17 – 19.
6. Член 10 се отменя.
7. В чл. 13 след думата „стандарти“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
8. В чл. 14, ал. 1:
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а) в т. 1 думите „забранените вещества“ се
заменят със „субстанции“;
б) в т. 2 думата „вещества“ се заменя със
„субстанции“;
в) в т. 7 думата „вещества“ се заменя със
„субстанции“;
г) в т. 8 думите „разрешени за употреба, но
определени като допинг в спорта“ се заличават,
а думите „Дисциплинарно-етична комисия“ се
заменят с „изпълнителния директор на центъра“;
д) създават се т. 11 и 12:
„11. разработва и участва в изследователски
програми, свързани с допинга в спорта;
12. разработва, адаптира и внедрява нови
методи в съответствие с международните
стандарти.“
9. В чл. 15 след думата „медицинска“ се
поставя запетая и думите „и образователноинформационна дейност“ се заменят с „образователна и информационна дейност“.
10. В чл. 16:
а) в ал. 1 след думите „Контролно-медицинската“ се добавя „и образователна“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При осъществяване на контролно-медицинската и образователната дейност комисията:
1. провежда обучение на лица за придобиване
право на участие в дейността на антидопинговите екипи;
2. предлага на изпълнителния директор да
издаде сертификати на лицата, имащи право
да участват в антидопинговите екипи;
3. поддържа регистър на членовете на антидопинговите екипи;
4. разглежда заявления и изготвя становища
относно искания на спортисти за издаване на
разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния
списък;
5. контролира спазването на Международния
стандарт за тестване и уведомява изпълнителния директор при констатирани нарушения
на процедурите по вземане, транспортиране,
предаване и анализ на допинг пробите;
6. разработва и подпомага реализирането на
образователни програми, провежда информационни антидопингови кампании и подготвя
издаването на рекламни материали, свързани
с тях.“
11. Член 17 се изменя така:
„17. Информационната дейност на центъра
се осъществява от експерт, който:
1. разработва информационна система;
2. внедрява и използва АДАМС;
3. извършва обучение за използване на
АДАМС;
4. поддържа Регистъра на спортистите за
тестване;
5. подпомага осъществяването на международното сътрудничество на центъра;
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6. осъществява връзките на центъра със
средствата за масово осведомяване след предварително съгласуване с изпълнителния директор.“
12. В чл. 19:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) в т. 7 думата „подпомагане“ се заличава
и накрая точката се заменя с точка и запетая;
в) създава се т. 8:
„8. координация на обучението и командироването на служителите в центъра.“
13. В чл. 21 ал. 4 се отменя.
14. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се отменя.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност
Г л а в а

п ъ р в а

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат организацията и контролът за предотвратяване използването на забранени субстанции и забранени
методи от спортисти и длъжностни лица, установяването на нарушенията на антидопинговите
правила и налаганите санкции.
(2) Наредбата се прилага спрямо лицензираните спортни организации и техните членове, спортистите и спрямо всички лица, които
участват в спортно-състезателната и тренировъчната дейност.
Чл. 2. (1) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба
срещу допинга в спорта е Антидопинговият
център към министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Антидопинговият център е национална
антидопингова организация.
(3) Антидопинговият център извършва дейността си въз основа на годишен план за разпределение на проверките, утвърден от министъра
на физическото възпитание и спорта.
(4) Устройството и дейността на Антидопинговия център се уреждат с правилник, приет
от Министерския съвет по предложение на
министъра на физическото възпитание и спорта.
Чл. 3. Лицата, участващи в дейността по
осъществяване на допингов контрол, са длъжни
да пазят и да не разгласяват информацията,
станала им известна във връзка и по повод на
тяхната работа, освен в случаите, посочени в
наредбата.
Чл. 4. (1) На допингов контрол подлежат:
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1. спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията
на Република България;
2. спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу
употребата на допинг на Съвета на Европа,
съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със
закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от
2005 г.), когато те пребивават на територията
на Република България;
3. спортистите, участващи в международни
спортни прояви на територията на Република
България по искане от международните спортни
организации.
(2) Допинговият контрол, извършван въз
основа на годишния план за разпределение
на проверките, е за сметка на бюджета на
Антидопинговия център.
(3) Извън случаите по ал. 2 допингов контрол може да бъде извършен и по искане на:
1. международна спортна организация;
2. лицензирана спортна организация или
нейни членове;
3. спортна организация от страна, подписала
Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа,
осъществяваща състезателна и тренировъчна
спортна дейност на територията на Република
България.
(4) Искания от организация за допинговия
контрол по ал. 3 могат да бъдат отправяни
само по администрирания от нея спорт и се
заплащат съгласно ценоразпис, утвърден от
изпълнителния директор на Антидопинговия
център.
Чл. 5. Спортните организации са длъжни да
известяват незабавно Министерството на физическото възпитание и спорта, Антидопинговия
център и Българския олимпийски комитет при
установяване на нарушения на антидопинговите
правила от друг контролен орган.
Чл. 6. (1) Нарушения на антидопинговите
правила съставляват:
1. наличието на забранена субстанция, нейни
метаболити или маркери в проба на спортист
при съобразяване със следните условия и изключения:
а) лично задължение на всеки спортист е
да се увери, че в организма му не постъпват
забранени субстанции; спортистът носи отговорност за всяка забранена субстанция, нейни
метаболити или маркери, открити във взета от
него проба, и не е необходимо да се доказват
намерение, вина, небрежност или съзнателно
използване от страна на спортиста за установяване на нарушението;
б) достатъчни доказателства за установяване
на нарушението има при наличие на забранена
субстанция, нейни метаболити или маркери в
проба „А“, при условие че спортистът отхвърли
правото на анализ на проба „Б“ и такъв не
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се състои, както и при условие че проба „Б“
се анализира и резултатът от нейния анализ
потвърждава наличието на забранената субстанция и/или нейните метаболити или маркери,
открити в проба „А“ на спортиста;
в) с изключение на субстанциите, за които
в Списъка на забранените субстанции и методи
е определен количествен праг, наличието на
каквото и да е количество забранена субстанция,
нейни метаболити или маркери в пробата на
спортист съставлява нарушение на антидопинговите правила;
г) като изключение от общото правило на
т. 1 Списъкът на забранените субстанции и
методи или международните стандарти могат
да установяват специални критерии за определяне на забранени субстанции, които могат
да бъдат произведени ендогенно;
2. използването или опитът за използване от
спортист на забранена субстанция или забранен
метод при съобразяване със следните условия
и изключения:
а) лично задължение на всеки спортист е
да се увери, че в организма му не постъпват
забранени субстанции и не е необходимо да
се доказват намерение, вина, небрежност или
съзнателно използване от страна на спортиста
за установяване на нарушението, свързано с
използването на забранена субстанция или
забранен метод;
б) дали използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен
метод са били успешни или не е без съществено значение; за установяване извършването
на нарушение на антидопинговите правила е
достатъчно, че забранената субстанция или
забраненият метод са били използвани или е
бил направен опит за тяхното използване;
3. отказът за участие или неучастие на спортист без уважителна причина във вземане на
проби след получаване на известие съгласно
установеното в наредбата или избягване по
какъвто и да е друг начин на процедурата по
вземане на проби;
4. нарушаването на изискванията, свързани
със задължението на спортиста да бъде на
разположение за извънсъстезателно тестване,
включително неуспешното подаване на информация за местонахождението и пропуснатите
проверки, които се декларират въз основа
на правила, съответстващи на посочените в
Международния стандарт за тестване; всяка
комбинация от 3 пропуснати проверки и/или
неуспешно подаване на информация за местонахождение, извършени в срок 18 месеца съгласно
установеното от антидопинговите организации
с правомощия спрямо спортиста, съставлява
нарушение на антидопинговите правила;
5. фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата
за допингов контрол;
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6. притежаването на забранени субстанции
или забранени методи при съобразяване със
следните условия и изключения:
а) притежаване на забранена субстанция или
забранен метод от спортист по всяко време и
на всяко място, освен ако спортистът установи,
че притежанието е съгласно разрешение за
терапевтична употреба, издадено по реда на
чл. 15, или друго приемливо оправдание;
б) притежаване на забранена субстанция
или забранен метод по време на състезание
или извън състезание от длъжностно лице във
връзка със спортист, освен ако длъжностното
лице докаже, че притежаването е съгласно
разрешение за терапевтична употреба, издадено по реда на чл. 15, или друго приемливо
оправдание;
7. трафикът или опитът за трафик на забранена субстанция или забранен метод;
8. прилагането или опитът за прилагане на
забранена субстанция или забранен метод върху
спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването
и всеки друг вид съучастничество, включващо
нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила.
(2) Допингът е проява на едно или повече
от нарушенията на антидопинговите правила
по ал. 1.
(3) Предприемането на каквито и да е действия спрямо спортисти или други лица, нарушили
антидопинговите правила, е недопустимо, освен
ако тези действия бъдат предприети в срок
до 8 години от датата, на която е установено
нарушението.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПИНГОВИЯ
КОНТРОЛ
Раздел І
Задължения и отговорности на Антидопинговия
център, спортистите и други лица
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на
Антидопинговия център издава инструкция, с
която определя критериите за включване на
спортистите в Регистъра на спортистите за тестване и Техническите процедури по тестването.
(2) Спортистите и други лица са длъжни да
знаят кое съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са
включени в Списъка на забранените субстанции
и методи.
Чл. 8. (1) Всеки спортист, определен за
тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговите екипи, дори и при отказ от участие в
състезанието или тренировката.
(2) Определен за тестване спортист се освобождава от председателя на антидопинговия
екип и дежурния лекар, когато спортистът е
прекратил участието си в срещата или тренировката по медицински показания и е транс-
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портиран до лечебно заведение. Председателят
на антидопинговия екип и дежурният лекар
изпращат писмен доклад за това до изпълнителния директор на Антидопинговия център.
(3) В случаите, когато спортист е прекратил
участието си в състезанието по медицински
показания, на тестване подлежи предварително
изтеглена чрез жребий резерва.
(4) Временното отлагане на процедурата за
тестване се допуска само в случаите, определени
по реда на чл. 29, ал. 3.
Чл. 9. (1) Спортист – участник в състезание, е длъжен след приключването му и преди
напускане на спортния обект да провери при
антидопинговия екип дали е определен за
тестване.
(2) Спортист, определен за тестване извън
състезание, е длъжен да се яви за вземане на
проба от антидопинговия екип в определения
срок съгласно уведомяването по чл. 28.
Чл. 10. (1) Спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, са длъжни да предоставят точна
и актуална информация за своето местонахождение посредством АДАМС.
(2) Информацията по ал. 1 се въвежда в
срок преди първия ден на всяко тримесечие от
началото на календарната година, а при всяка
настъпила промяна – незабавно.
(3) Информацията се използва само за целите
на планиране, координиране и провеждане на
тестване при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни и се предоставя на
Световната антидопингова агенция (САА) и на
други антидопингови организации с правомощия
да проверяват даден спортист съобразно Международния стандарт за тестване, при условие
че тази информация се пази в тайна по всяко
време и се унищожава, след като престане да
бъде релевантна за посочените по-горе цели.
(4) Антидопинговият център може по всяко
време да изисква допълнителна информация от
съответната лицензирана спортна организация
за местонахождението на отделни спортисти.
(5) Спортист с наложено наказание временно
отстраняване или лишаване от права подлежи
на извънсъстезателно тестване и е длъжен при
поискване да предоставя на Антидопинговия
център информация за местонахождението си
по време на срока на наказанието.
(6) Неподаването на информация за местонахождение посредством АДАМС се счита за
неуспешно подаване за целите на чл. 6, ал. 1,
т. 4, при условие че са изпълнени условията на
Международния стандарт за тестване.
(7) Случаите, при които спортистът не е на
разположение за тестване на декларираното от
самия него/нея местонахождение, се считат за
пропуснати проверки за целите на чл. 6, ал. 1,
т. 4, при условие че са изпълнени условията на
Международния стандарт за тестване.
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(8) Спортист, когото Антидопинговият център
е включил в своя Регистър на спортистите за
тестване, е длъжен да спазва изискванията на
наредбата, включително задължението за подаване на информация за местонахождението
си по Международния стандарт за тестване,
освен ако извести писмено Антидопинговия
център, че е прекратил спортносъстезателната
си дейност или че е информиран, че не отговаря на критериите за включване в Регистъра
на спортистите за тестване на Антидопинговия
център.
(9) Спортист, който е известил писмено
Антидопинговия център, че прекратява своята
спортносъстезателна дейност, не може да се
завърне към такава, освен ако извести Антидопинговия център за това поне 6 месеца
преди датата на очакваното си завръщане. За
посочения период до действителното завръщане
към спортносъстезателна дейност спортистът е
длъжен да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване без предизвестие, както и при
поискване да спазва изискванията за подаване
на информация за местонахождението си по
Международния стандарт за тестване.
(10) Лицензираните спортни организации
могат да определят специфични изисквания за
прекратяване на и завръщане към спортносъстезателна дейност, различни от тези по ал. 9.
Чл. 11. (1) Спортистите носят отговорност
за всяка забранена субстанция или нейни
метаболити или маркери, открити в техните
проби, както и за притежаването на ресурси
за прилагане на забранен метод.
(2) Спортистите не носят отговорността по
ал. 1, ако:
1. забранената субстанция, нейните метаболити или маркери не надвишават граничното
ниво, определено в Списъка на забранените
субстанции и методи на САА или в Международния стандарт за лаборатории и техническите
документи към него;
2. са получили разрешение за терапевтична
употреба на откритите забранени субстанции
или забранени методи и концентрацията им не
надвишава праговите лимити съгласно Списъка
на забранените субстанции и методи;
3. използването на откритата забранена
субстанция или забранен метод е следствие от
предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания на спортиста.
(3) Спортистите са длъжни да информират
лекуващите ги лекари за отговорността си по
ал. 1.
Чл. 12. Лицензираните спортни организации
приемат с решение на управителния си орган
антидопингови правила, съобразени с изискванията на Световния антидопингов кодекс
и наредбата.
Чл. 13. (1) Медицинските лица, работещи в
областта на спорта, при лечение на спортисти
са длъжни:
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1. да не препоръчват, предписват, дават
или прилагат лекарства, съдържащи забранени
субстанции, ако те могат да бъдат заменени с
други, които не съдържат такива субстанции;
2. да не препоръчват, предписват, прилагат
или предлагат използването на забранени методи, ако те могат да бъдат заменени с такива,
които не са забранени.
(2) Медицинските лица, работещи в областта
на спорта, при лечение на спортисти може да
не спазят правилата по ал. 1 при условие на
спешност.
(3) След оказване на спешната помощ по
ал. 2 медицинското лице е длъжно незабавно
писмено да извести изпълнителния директор
на Антидопинговия център и спортиста за
приложеното лечение.
Раздел ІІ
Списък на забранените субстанции и методи и
разрешения за терапевтична употреба
Чл. 14. (1) Световната антидопингова агенция ежегодно изготвя и публикува като международен стандарт Списъка на забранените
субстанции и методи, в който изчерпателно се
изброяват забранените субстанции и забранените
методи. Измененията в Списъка на забранените
субстанции и методи влизат в сила за Република България по реда на Международната
конвенция за борба с употребата на допинг в
спорта, ратифицирана със закон от Народното
събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г.).
(2) Списъкът на забранените субстанции и
методи се разпространява от Антидопинговия
център до всички лицензирани спортни организации и Българския олимпийски комитет и
се публикува на интернет страницата на Антидопинговия център и на Министерството на
физическото възпитание и спорта.
(3) Списъкът на забранените субстанции и
методи се прилага към антидопинговите правила, приети от всяка лицензирана спортна
организация.
(4) За целите на прилагане на глава пета
всички забранени субстанции ще бъдат наричани „специфични субстанции“ с изключение на:
1. субстанциите от класовете на анаболните
средства и хормоните;
2. онези стимуланти, хормонални антагонисти
и модулатори, които Списъкът на забранените
субстанции и методи идентифицира като забранени субстанции.
(5) Забранените методи не са специфични
субстанции.
(6) Определянето на Списъка на забранените
субстанции и методи от САА и класифицирането
в него на субстанциите в категории е окончателно и не подлежи на оспорване от спортиста
или друго лице въз основа на аргумента, че
субстанцията или методът не са маскиращи
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средства, нямат потенциал за повишаване на
постиженията, не представляват риск за здравето или не накърняват спортния дух.
Чл. 15. (1) Спортистите с документирани
заболявания, за които се изисква използване
на забранена субстанция или забранен метод
преди използването им са длъжни да подадат
молба за разрешение за терапевтична употреба
по образец, утвърден от САА и публикуван на
интернет страницата на Антидопинговия център.
Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, използването или опитът
за използване на забранена субстанция или
забранен метод, притежаването на забранени
субстанции и методи и прилагането или опитът
за прилагане на забранен метод или забранена
субстанция не се считат за нарушения на антидопинговите правила, когато са в съответствие
с разпоредбите на приложимо разрешение за
терапевтична употреба, издадено съобразно
Международния стандарт за разрешения за
терапевтична употреба.
(2) Разрешения за терапевтична употреба
се издават:
1. за спортисти на национално ниво – от
изпълнителния директор на Антидопинговия
център след становище на Контролно-медицинската комисия;
2. за спортисти на международно ниво – от
съответната международна спортна организация, освен ако същата не е предоставила това
право на Антидопинговия център.
(3) Редът и начинът за разглеждане на молбите за издаване на разрешение за терапевтична
употреба се определят от Контролно-медицинската комисия с вътрешни правила.
(4) Спортистите по ал. 2, т. 1, освен в извънредни случаи, трябва да искат разрешение за
терапевтична употреба не по-късно от 21 дни
преди участие в състезание или спортна проява.
(5) В случаите на ал. 2, т. 1 изпълнителният
директор на Антидопинговия център в най-кратък срок, но не повече от 7 дни от получаване
на молбата с решение издава или отказва
издаване на разрешение за терапевтична упот
реба. Решението на изпълнителния директор
подлежи на обжалване в тридневен срок пред
Българския спортен арбитраж към Българския
олимпийски комитет. Ако Българският спортен
арбитраж промени решението за отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба,
неговото решение може да бъде обжалвано
от САА пред Спортния арбитражен съд в гр.
Лозана, Швейцария.
(6) Изпълнителният директор на Антидопинговия център предоставя информация на
САА и на съответната лицензирана спортна
организация за решенията по ал. 5.
(7) Съответната лицензирана спортна организация предоставя информация на международната спортна организация за взетите решения
по ал. 5.
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(8) Световната антидопингова агенция има
право да преразгледа решението за издаване или
отказ за издаване на разрешение за терапевтична
употреба, както и да го отмени, в случай че
установи, че не е спазен Международният стандарт за разрешение за терапевтична употреба.
(9) Решенията, с които САА променя издаването или отказа за издаване на разрешение
за терапевтична употреба, могат да бъдат
обжалвани само пред Спортния арбитражен
съд в Лозана, Швейцария, от спортиста или от
антидопинговата организация, чието решение
бива променено. Решенията, постановяващи
отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба, които не бъдат променени от
САА, могат да бъдат обжалвани пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария –
за спортистите на международно ниво, или
пред Българския спортен арбитраж – за всички
останали спортисти.
Раздел IIІ
Антидопингови екипи
Чл. 16. (1) Процедурата по вземане, запечатване, съхраняване, транспортиране и предаване на проби за анализ се осъществява от
антидопингови екипи при спазване правилата
на Международния стандарт за тестване.
(2) Изпълнителният директор издава сертификати на лицата, които имат право да участват
в антидопингови екипи.
(3) Съставът на всеки антидопингов екип е
от поне двама членове, един от които е председател, и се определя със заповед на изпълнителния директор на Антидопинговия център.
Със заповедта изпълнителният директор може да
определи служител от Антидопинговия център,
който да упражнява контрол върху дейността
на антидопинговия екип.
(4) Изпълнителният директор на Антидопинговия център издава на лицата по ал. 3 служебна
карта, осигуряваща право на достъп до всички
състезания, спортни прояви и спортни обекти
и съоръжения.
(5) В състава на антидопинговите екипи не
могат да бъдат включвани лица, които:
1. са наказвани за нарушения на антидопинговите правила;
2. работят в лаборатория за допингов контрол;
3. работят по трудово правоотношение или на
граждански договор към лицензирана спортна
организация;
4. представляват или са членове на ръководен
орган на лицензирана спортна организация.
Чл. 17. Членовете на антидопинговия екип:
1. вземат проби от биологичен материал от
спортистите, подлежащи на тестване;
2. събират данни и констатират факти с цел
установяване на нарушения на антидопинговите
правила в дейността на спортисти, длъжностни
и други лица;
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3. попълват документацията за дейностите
по т. 1 и 2 и носят отговорност за правилното
отразяване на всички данни;
4. отговарят за правилното вземане, запечатване, съхраняване, транспортиране и своевременното предаване на пробите в акредитирана
от САА лаборатория.
Чл. 18. (1) Във връзка с констатиране на
нарушения на антидопинговите правила по
смисъла на чл. 6, ал. 1 членовете на антидопинговия екип имат право да извършват проверка на личния багаж и вещи на спортистите
и длъжностните лица.
(2) При откриване на субстанция при проверката по ал. 1, за която има съмнение, че е
включена в Списъка на забранените субстанции
и методи, членовете на антидопинговия екип
имат право да я изземат за анализ.
(3) За иззетата субстанция по ал. 2 се попълва протокол и субстанцията се изпраща за
анализ в акредитирана от САА лаборатория
по реда на чл. 34.
Чл. 19. Лицата – организатори на състезания
и/или спортни прояви, са длъжни да осигурят
условия за работа на антидопинговите екипи,
определени в Техническите процедури за тестване по чл. 7, ал. 1.
Чл. 20. Лабораторният анализ на пробите,
взети от антидопинговите екипи, се извършва
от акредитирани или одобрени от САА лаборатории.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРИ ПО ДОПИНГОВ КОНТРОЛ
Раздел I
Подбор на спортисти за тестване
Чл. 21. (1) При тестване на спортисти, вписани в Регистъра на спортистите за тестване на
Антидопинговия център, подборът се извършва,
както следва:
1. по време на състезание:
а) при индивидуалните спортове – класиралите се на първите три места и други спортисти
по жребий;
б) при отборните спортове – чрез жребий
се определят по двама спортисти и един – за
резерва, от всеки отбор от заявените за участие
в състезанието;
в) всеки спортист, поставил световен, европейски или национален рекорд;
г) председателят на антидопинговия екип
има право да подбира спортисти за целево
тестване по собствена преценка;
2. извън състезание:
а) случаен подбор на спортисти, включително
такива, изтърпяващи период на лишаване от
права или временно отстраняване;
б) целево тестване на спортисти, включително такива, изтърпяващи период на лишаване
от права или временно отстраняване.
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(2) Тестването по ал. 1 е без предизвестие,
освен при изключителни обстоятелства.
(3) Когато при извършено по реда на ал. 1
и 2 тестване бъдат установени нарушения на
антидопинговите правила от двама или повече
спортисти от един и същ отбор, се извършва
разширен допингов контрол, който може да
обхване всички спортисти от отбора.
Чл. 22. (1) Тегленето на жребий за определяне
на спортисти за тестване при индивидуалните
спортове се извършва от председателя на антидопинговия екип съвместно с главния съдия
на състезанието, а при отборните спортове – и
с по един представител на отборите.
(2) Тегленето на жребий при индивидуалните
спортове се извършва преди започване на състезанието или спортната проява – за определяне
на дисциплините и/или категориите, и в края
на състезанието или спортната проява – за
определяне на спортистите.
(3) Тегленето на жребий за подбор на спортисти за тестване по време на състезание при
отборните спортове се извършва:
1. за футболни състезания – по време на
редовната почивка между полувремената;
2. за останалите отборни спортове – в пос
ледната почивка преди края на състезанието.
Чл. 23. При определяне на спортистите,
подлежащи на тестване по време на състезание, може да присъства по един представител
на Антидопинговия център и на съответните
спортни организации при спазване на задължението по чл. 3.
Раздел II
Вземане на проби
Чл. 24. Процедурата по вземане на проби
за допингов контрол се осъществява по начин, който гарантира целостта, сигурността
и идентичността на пробата, при зачитане на
личната свобода и достойнство на спортиста
и в съответствие с Международния стандарт
за тестване на САА.
Чл. 25. (1) Вземането на пробите се извършва
в специално оборудвано за целта място, наричано станция за допингов контрол.
(2) Станцията за допингов контрол трябва
да осигурява уединено даване на пробата от
спортиста и възможност за контрол от членовете
на антидопинговите екипи с цел недопускане
на нейното фалшифициране.
Чл. 26. При известяване за допингов контрол
и вземане на проби членовете на антидопинговите екипи са длъжни да се легитимират със
служебната карта по чл. 16, ал. 4.
Чл. 27. (1) По време на състезание определените за тестване спортисти се известяват
писмено непосредствено след приключване на
участието им в състезанието.
(2) Известието за тестване е част от формуляра за допингов контрол по чл. 33, ал. 1.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Чл. 28. (1) При провеждане на тестване извън
състезание антидопинговите екипи установяват
местонахождението на определения спортист
и го уведомяват за допинговия контрол, като
посочват мястото и времето, определени за
даване на допинг пробата.
(2) Уведомяването по ал. 1 за тестване трябва
да е направено писмено, по телефон, имейл,
факс или по друг подходящ начин.
Чл. 29. (1) Спортистът, определен за тестване
по време на състезание, се явява в станцията
за допингов контрол в срока, определен в полученото от него известие.
(2) Спортистът няма право да напуска станцията за допингов контрол без разрешение от
председателя на антидопинговия екип. В случай
че получи разрешение за временно напускане
на станцията за допингов контрол, спортистът
задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му.
(3) Напускането на станцията за допингов
контрол преди даването на пробата се допуска
след разрешение на председателя на антидопинговия екип в следните случаи:
1. непосредствено участие в друго състезание;
2. участие в церемония по награждаване;
3. участие в пресконференция;
4. оказване на медицинска помощ;
5. осигуряване на представител, придружител
и/или преводач;
6. представяне на документ за самоличност.
Чл. 30. (1) Всеки спортист, определен за
тестване, има право да се яви в станцията за
допингов контрол с придружител – лекар, треньор или служебно лице, а при международни
състезания се допуска и преводач.
(2) Всеки непълнолетен спортист има право
да бъде придружен в станцията за допингов
контрол освен от лицата по ал. 1 и от един от
законните си представители.
(3) Спортист с увреждания има право да бъде
придружен в станцията за допингов контрол
освен от лицата по ал. 1 и от лице, посочено
от него.
(4) Лицата, придружаващи спортиста, могат
да присъстват при процедурата по вземане на
пробата, освен при физиологичните действия
на спортиста по даване на уринна проба.
(5) Спортистът удостоверява самоличността
си с документ за самоличност или акредитационна карта за спортната проява със снимка.
(6) Председателят или член на антидопинговия екип е длъжен да обясни на спортиста
и на неговите придружители или представител
последователността на действията при процедурата по вземане на пробата.
Чл. 31. (1) Използваните от антидопинговия
екип комплекти технически пособия за вземане
на проби трябва да отговарят на Международните стандарти за тестване на САА.
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(2) Всеки комплект технически пособия за
вземане на проба трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има уникален номер;
2. системата на запечатване на пробите да
осигурява невъзможност за тяхното манипулиране;
3. да осигурява анонимност на спортистите,
дали пробите;
4. да гарантира стерилност и еднократната
им употреба.
Чл. 32. (1) Процедурите за вземане на кръвни
проби трябва да отговарят на международно
признатите стандартни предпазни мерки и на
Международния стандарт за тестване на САА.
(2) Кръвната проба се взема от член на антидопинговия екип с медицинска квалификация.
(3) Взетото количество кръв трябва да отговаря на изискванията за анализ на пробата.
Запечатаните кръвни проби се съхраняват в
съответствие с вътрешните правила на съответната одобрена от САА лаборатория.
Чл. 33. (1) За взетата проба се попълва
формуляр по образец, утвърден от САА и
публикуван на интернет страницата на Антидопинговия център.
(2) Всички възражения към процедурата
за вземане на пробите се записват във формуляра за допингов контрол по ал. 1 в частта
„коментари“.
(3) Възражения за всички нарушения по процедурата за вземане на проби могат да правят
лицата по чл. 30 с изключение на преводача.
(4) Екземпляр от формуляра по ал. 1 със
записаните в него възражения за нарушение на
процедурата за вземане на проба се представя на Контролно-медицинската комисия при
Антидопинговия център от председателя на
антидопинговия екип не по-късно от 24 часа
след приключване на процедурата.
Чл. 34. (1) След даването на последната
проба от спортистите, определени за тестване,
всички проби се запечатват в транспортния
контейнер, за да се гарантират тяхната цялост,
идентичност и годност, и се осигурява транспортирането и предаването им в акредитирана
от САА лаборатория, придружени от необходимата документация.
(2) Транспортирането на пробите се осигурява
от член на антидопинговия екип, който отговаря
за доставянето на транспортните контейнери
в акредитирани от САА лаборатории, по найбързия и сигурен начин.
(3) Предаването на пробите от член на
антидопинговия екип до трети лица се описва
надлежно във формуляра за реда на предаване
на пробите, утвърден от САА и публикуван
на интернет страницата на Антидопинговия
център.
(4) В празнични и почивни дни, както и при
извънредни обстоятелства, които не позволяват
предаването на пробите в акредитирани от
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САА лаборатории, транспортните контейнери
се предават на изпълнителния директор на
Антидопинговия център или на упълномощено от него длъжностно лице за съхраняване
в централната станция за допингов контрол.
Контейнерите с проби се съхраняват при подходяща температура в хладилна камера, която
се заключва от изпълнителния директор на
Антидопинговия център или от упълномощено
от него длъжностно лице.
Чл. 35. (1) Предаването на пробите в акредитирана от САА лаборатория заедно с предназначената за лабораторията документация се
извършва с формуляра по чл. 34, ал. 3.
(2) Членът на антидопинговия екип предава
на председателя на Контролно-медицинската
комисия документацията от взетите проби,
която не е предназначена за акредитираната от
САА лаборатория, доклад по образец, утвърден
от САА и публикуван на интернет страницата
на Антидопинговия център, и допълнителния
формуляр, утвърден от САА и публикуван на
интернет страницата на Антидопинговия център,
в случай на необходимост.
Раздел III
Анализ на проби и процедури по първоначално
разглеждане на резултати
Чл. 36. (1) Изпълнителният директор на
Антидопинговия център по предложение на директора на Лабораторията за допингов контрол
утвърждава вътрешни правила на лабораторията
за приемане, проследяване и освобождаване на
проби, съобразени с Международния стандарт
за лаборатории и техническите документи към
него.
(2) Вътрешните правила на Лабораторията за
допингов контрол включват и образци от документи за надлежно отразяване на приемането,
проследяването и освобождаването на проби.
Чл. 37. (1) Пробите се приемат за анализ от
служител на акредитирана от САА лаборатория, който проверява целостта на пломбата на
транспортния контейнер, целостта на пробите,
както и документите, придружаващи пробите.
(2) Пробите се приемат от акредитирана
от САА лаборатория в специално закодирани
бутилки с уникален номер, осигуряващи анонимността на спортиста.
(3) Предадените проби се анализират, ако
няма причини за отказ от страна на акредитираната от САА лаборатория.
(4) Акредитираната от САА лаборатория отказва анализиране на проба в следните случаи:
1. липсва или е нарушена целостта на пломбата върху транспортния контейнер;
2. нарушена е целостта на бутилката с
пробата;
3. представена е проба без съпътстващи
документи;
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4. в документите, съпровождащи пробите,
или върху самите проби е отбелязано името,
поставен е подпис, инициали или друг знак,
който би могъл да разкрие самоличността на
спортиста;
5. съществуват различия между кодовите
номера на пробите и тези, записани в придружаващите ги документи;
6. съществуват видими разлики между уринните проби „А“ и „Б“ – цвят, мътност, наличие
на утайка;
7. количеството и рН на уринната проба са
различни от изискванията на Международния
стандарт за лаборатории;
8. уринните проби са с относително тегло,
по-малко от 1,005, измерено с рефрактометър
в акредитираната от САА лаборатория след
отварянето на проба „А“.
(5) Отказът за анализиране на пробата или
пробите се вписва в съответните документи
по чл. 36, ал. 2.
(6) Отказът за изследване на пробата или
пробите се съобщава на заинтересованата антидопингова организация.
(7) Пробите, за които е отказано изследване, се съхраняват при подходящи условия от
акредитираните от САА лаборатории за срок
3 месеца считано от датата на предаване на
съответния документ по чл. 36, ал. 2 на Антидопинговия център и/или на заинтересованата
антидопингова организация.
Чл. 38. (1) За установяване наличието на
забранени субстанции, техни метаболити или
маркери по чл. 6, ал. 1, т. 1 Антидопинговият
център изпраща проби за анализ в акредитирани
от САА лаборатории.
(2) Пробите по ал. 1 се анализират за откриване на забранени субстанции или забранени
методи от Списъка на забранените субстанции
и методи, както и на други субстанции съгласно
разпореденото от САА във връзка с нейната
Програма за наблюдение или за подпомагане
на Антидопинговия център или националните
организации при профилирането на необходимите параметри в урината, кръвта или друга
биологична течност/тъкан, взета от спортист,
включително ДНК или геномно профилиране
с антидопингова цел.
(3) Пробите не могат да бъдат използвани
за цели извън описаните в ал. 2 без писменото съгласие на спортиста. Пробите, които със
съгласието на спортиста се използват за цели
извън посочените в ал. 2, не бива да съдържат
никакви идентификационни знаци, които биха
могли да доведат до разкриване самоличността
на съответния спортист.
(4) Дадена проба може да бъде анализирана
повторно за целите на ал. 2 по всяко време
само при разпореждане на антидопинговата
организация, взела пробата, или на САА. Условията и обстоятелствата, при които дадена
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проба се подлага на повторен анализ, трябва да
отговарят на изискванията на Международния
стандарт за лаборатории.
Чл. 39. (1) За резултатите от анализираните
проби се съставя доклад в 3 екземпляра, който
се изготвя от директора на акредитираната от
САА лаборатория.
(2) Директорът на акредитираната от САА
лаборатория предава екземпляр от доклада
за аналитичните изследвания на изпълнителния директор на Антидопинговия център и
на председателя на Контролно-медицинската
комисия. Един екземпляр от доклада остава
на съхранение в акредитираната от САА лаборатория.
(3) Цялата дейност по ал. 1 и 2 задължително
се осъществява при условия на конфиденциалност и се докладва на САА чрез АДАМС.
Чл. 40. (1) При отрицателен резултат от
изследването на проба „А“ изпълнителният
директор на Антидопинговия център или упълномощено от него длъжностно лице писмено
известява спортиста чрез съответната лицензирана спортна организация.
(2) Документацията за проби с отрицателен резултат се съхранява от Антидопинговия
център за срок две години считано от датата
на вземане на пробите. Пробите се съхраняват
от Лабораторията за допингов контрол за срок
3 месеца считано от датата на предаване на
доклада с резултата на Антидопинговия център при условия, гарантиращи запазването на
химическия им състав.
Чл. 41. (1) При установяване на неблагоприятен аналитичен резултат от изследването
на проба „А“ докладът с резултата от анализа и
цялата документация, свързана с вземането на
пробата, се внасят за разглеждане от Контролно-медицинската комисия към Антидопинговия
център.
(2) Контролно-медицинската комисия извършва предварителна проверка, за да определи дали:
1. е било, или предстои да бъде издадено
разрешение за терапевтична употреба съгласно
предвиденото в наредбата и в Международния стандарт за разрешения за терапевтична
употреба;
2. има видимо отклонение от Международния
стандарт за тестване или от Международния
стандарт за лаборатории, което е причинило
неблагоприятния аналитичен резултат.
Чл. 42. (1) Контролно-медицинската комисия
не провежда изслушване и обявява резултата
за невалиден, когато:
1. е установено съществено нарушение на
процедурите за вземане, запечатване, съхраняване, транспортиране, предаване и анализ
на пробата;
2. спортистът има валидно разрешение за
терапевтична употреба на забранената субстанция или забранения метод, открити в пробата,
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и тяхната концентрация не надвишава допустимите терапевтични граници.
(2) При съмнение, че неблагоприятният
аналитичен резултат се дължи на физиологично или патологично състояние на спортиста,
Контролно-медицинската комисия назначава
допълнителни медицински изследвания за
сметка на спортиста и не провежда изслушване до тяхното приключване и представяне на
резултатите.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 Контролно-медицинската комисия чрез изпълнителния директор
на Антидопинговия център писмено известява
спортиста и съответната лицензирана спортна
организация за взетите решения.
Чл. 43. (1) Когато не са налице условията
по чл. 42, изпълнителният директор на Антидопинговия център известява спортиста чрез
лицензираната спортна организация и САА за
неблагоприятния аналитичен резултат от проба
„А“ и за изискването лицензираната спортна
организация да наложи временно отстраняване
на спортиста.
(2) Известяването на лицензираната спортна
организация по ал. 1 се извършва писмено и
може да бъде получено от председателя є или
от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) В известието по ал. 2 изпълнителният директор определя дата, час и място за
предварително изслушване на спортиста пред
Контролно-медицинската комисия и дава ра
зяснение относно:
1. правото на спортиста да приеме неблагоприятния аналитичен резултат;
2. правото на спортиста да поиска в определен
от Контролно-медицинската комисия срок да
бъде извършен контролен анализ на проба „Б“,
което право се счита за отхвърлено, в случай
че не постъпи такова искане;
3. възможността спортистът или негов представител да присъства на отварянето на проба
„Б“ в рамките на посочения в Международния
стандарт за лаборатории срок при постъпило
искане за провеждане на анализа;
4. правото на спортиста да поиска копие на
пакета на лабораторните документи, съдържащи информацията, която се изисква съгласно
Международния стандарт за лаборатории.
(4) Лицензираната спортна организация
известява спортиста за резултата от проба „А“
и за своето решение относно временното му
отстраняване. Лицензираната спортна организация няма право да разгласява самоличността
на спортиста пред трети лица до окончателното
потвърждаване на неблагоприятния резултат.
(5) Спортистът има право да подаде писмена
молба до изпълнителния директор на Антидопинговия център за извършване на контролен
анализ на проба „Б“ в срок до 5 работни дни
от получаването от страна на лицензираната
спортна организация на известието по ал. 2.
Ако спортистът не подаде молба в определения
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срок или приеме неблагоприятния аналитичен
резултат, резултатът от анализа на проба „А“ се
счита за окончателен и цялата документация
по извършения допингов контрол се изпраща
от изпълнителния директор на Антидопинговия
център на Дисциплинарната комисия.
(6) Молбата се подава на място, по факс
или по куриер.
Чл. 44. (1) Предварителното изслушване се
провежда от Контролно-медицинската комисия
при спазване на принципите по чл. 59, ал. 8 в
срок не по-дълъг от 5 работни дни.
(2) Предварителното изслушване по време на
спортни прояви може по искане на спортиста
да се проведе по ускорена процедура – непосредствено след временното му отстраняване.
(3) За провеждането на предварителното
изслушване се съставя протокол, който се
подписва от спортиста и от членовете на Контролно-медицинската комисия.
Чл. 45. (1) При условие че бъде поискан
от спортиста или от Контролно-медицинската
комисия, контролният анализ се извършва
от Лабораторията за допингов контрол и се
насрочва не по-късно от 7 работни дни след
получаване на молбата на спортиста.
(2) Спортистът и съответната лицензирана
спортна организация се известяват за деня и
часа на провеждане на анализ на проба „Б“.
Провеждането на контролния анализ може да
бъде отложено по писмено взаимно споразумение между спортиста, Антидопинговия център
и Лабораторията за допингов контрол.
(3) Контролният анализ се извършва от екип,
който не е участвал при анализа на проба „А“.
Чл. 46. (1) Анализът на проба „Б“ се извършва
в същата акредитирана от САА лаборатория, в
която е извършен анализът на проба „А“.
(2) В случаите по ал. 1 редът за извършване
на контролния анализ се определя съобразно
правилата на съответната лаборатория съгласно
Международния стандарт за лаборатории, като
всички разноски са за сметка на спортиста
и/или на съответната лицензирана спортна
организация.
Чл. 47. (1) При отваряне на проба „Б“ за
провеждане на контролен анализ могат да
присъстват:
1. спортистът и/или нотариално упълномощено от него лице;
2. представител на лицензираната спортна
организация, към която е картотекиран спортистът, и/или на съответната международна
спортна организация;
3. изпълнителният директор на Антидопинговия център и член на Контролно-медицинската
комисия;
4. директорът на Лабораторията за допингов
контрол;
5. представител на Българския олимпийски
комитет или на съответния национален олимпийски комитет;
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6. преводач.
(2) Екипът от Лабораторията за допингов контрол, който извършва контролния анализ, отваря
пробата „Б“ и попълва съответния документ по
чл. 36, ал. 2 за потвърждаване на нейната идентичност, който се подписва от лицата по ал. 1.
(3) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична
процедура, при условие че не възпрепятства
и не влияе върху процеса на извършването
є. Присъствието на останалите лица по ал. 1
може да бъде ограничено от директора на
Лабораторията за допингов контрол по съоб
ражения за сигурност.
(4) Ако спортистът или упълномощеното
от него лице не се яви в Лабораторията за
допингов контрол в определения ден и час,
анализът на проба „Б“ може да бъде отложен
и определена нова дата само след представяне
на надлежен документ, доказващ невъзможността за явяване.
(5) Непредставянето на надлежен документ в
срок до 3 дни води до лишаване от възможността
за анализ на проба „Б“ и приемане на резултата
от анализа на проба „А“ за окончателен.
Чл. 48. (1) Резултатът от анализа на проба
„Б“ е окончателен, като докладът от него се
предава от директора на Лабораторията за
допингов контрол на изпълнителния директор
на Антидопинговия център.
(2) Ако анализът на проба „Б“ не пот
върждава резултата от анализа на проба „А“,
резултатът от допинговия контрол се обявява
за отрицателен и процедурата се прекратява.
В този случай изпълнителният директор на
Антидопинговия център незабавно известява
спортиста и съответната лицензирана спортна
организация, Българския олимпийски комитет,
международната спортна организация и САА.
(3) Ако резултатът от анализа на проба „Б“
потвърждава неблагоприятния аналитичен резултат от анализа на проба „А“, изпълнителният
директор на Антидопинговия център незабавно
известява спортиста чрез съответната лицензирана спортна организация, министъра на
физическото възпитание и спорта, съответната
международна спортна организация и САА и
изпраща със съпроводително писмо цялата документация по извършения допингов контрол
на Дисциплинарната комисия.
(4) Всички лица, участвали или присъствали
при провеждането на анализа на проба „Б“,
са длъжни да не разгласяват информацията,
станала им известна във връзка и по повод
процедурата, до официалното удостоверяване
с доклад за резултата от анализа на проба „Б“.
(5) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да получи при поискване
и срещу заплащане копие от цялата документация по извършените анализи на проба „А“
и проба „Б“.
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Чл. 49. Документите, свързани с проби с
неблагоприятен аналитичен резултат, се съхраняват от Антидопинговия център и съответната
акредитирана от САА лаборатория за срок 8
години считано от датата на вземане на пробите.
Пробите се съхраняват от акредитираната от
САА лаборатория при условия, гарантиращи
запазването на химическия им състав, за срок 6
месеца считано от датата на предаване на протокола с резултата на Антидопинговия център.
Чл. 50. (1) Съобразно предвиденото в международните стандарти лабораториите докладват
наличието на забранени субстанции, които е
възможно да са били произведени ендогенно,
като атипични резултати, подлежащи на допълнително разследване.
(2) При получаване на атипичен резултат
от проба „А“ Контролно-медицинската комисия
провежда разглеждане, за да определи дали:
1. е било издадено приложимо разрешение
за терапевтична употреба;
2. има видимо отклонение от Международния
стандарт за тестване или от Международния
стандарт за лаборатории, което е причинило
атипичния резултат.
(3) Ако първоначалното разглеждане на
атипичния резултат по ал. 2 разкрие приложимо разрешение за терапевтична употреба
или отклонение от Международния стандарт
за тестване или от Международния стандарт
за лаборатории, което е причинило атипичния резултат, резултатът от пробата се счита
за отрицателен, за което биват информирани
спортистът, съответната лицензирана спортна
организация и САА чрез изпълнителния директор на Антидопинговия център.
(4) Ако първоначалното разглеждане на
атипичния резултат по ал. 2 не разкрие приложимо разрешение за терапевтична употреба
или отклонение от Международния стандарт за
тестване или от Международния стандарт за
лаборатории, Контролно-медицинската комисия провежда необходимото разследване. След
приключване на разследването се известяват
спортистът, САА и съответната лицензирана
спортна организация чрез изпълнителния директор на Антидопинговия център за това дали
атипичният резултат ще бъде, или няма да бъде
представен като неблагоприятен аналитичен
резултат по чл. 43.
(5) Изпълнителният директор на Антидопинговия център не връчва известието за атипичния
резултат до приключване на разследването и
вземане на решение дали този резултат ще бъде
представен като неблагоприятен аналитичен
резултат, освен ако е налице някое от следните
обстоятелства:
1. ако Контролно-медицинската комисия
определи, че проба „Б“ трябва да бъде анализирана преди приключване на последващото
разследване, Контролно-медицинската комисия
би могла да поиска от лабораторията да извърши
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анализ на проба „Б“, след като изпълнителният
директор на Антидопинговия център извести
спортиста посредством известие, съдържащо
описание на атипичния резултат и информацията по чл. 43, ал. 3;
2. ако в Антидопинговия център постъпи
искане от организация за спортни прояви от
най-висок ранг непосредствено преди някоя
нейна спортна проява или от лицензирана
спортна организация, отговаряща за селекцията на отбор за международна спортна проява
преди наближаващ краен срок за разкриване
дали срещу някой от спортистите съгласно
предоставен от съответната организация списък
има висящ атипичен резултат, изпълнителният
директор на Антидопинговия център дава отговор след връчването на известие за атипичния
резултат на съответния спортист.
Чл. 51. (1) Ако анализът на проба „А“ даде
неблагоприятен аналитичен резултат за наличие
на забранена субстанция, която не е специфична субстанция по смисъла на чл. 14, ал. 4, и
предварителната проверка по чл. 41, ал. 2 не
разкрие приложимо разрешение за терапевтична
употреба или отклонение от Международния
стандарт за тестване или от Международния
стандарт за лаборатории, което да е станало причина за неблагоприятния аналитичен
резултат, следва да бъде наложено временно
отстраняване незабавно след разглеждането и
известието по чл. 43.
(2) За случаите, които не са обхванати от
ал. 1 и по които Антидопинговият център взема
решение да бъдат представени като явно нарушение на антидопинговите правила, би могло
да бъде наложено временно отстраняване след
разглеждането и известяването по ал. 1, но само
преди анализ на проба „Б“ или окончателното
изслушване по чл. 59.
(3) Временното отстраняване по ал. 1 или
2 може да не бъде наложено, освен ако на
спортиста или на лицето им бъде дадена:
1. възможност за предварително изслушване
преди или своевременно след налагането на
временно отстраняване;
2. възможност за изслушване по ускорена
процедура по чл. 44, ал. 2 своевременно след
налагане на временното отстраняване.
(4) Ако въз основа на неблагоприятен аналитичен резултат от проба „А“ бъде наложено
временно отстраняване, но последвалият анализ на проба „Б“ (в случай че такъв е поискан
от спортиста или от антидопинговата организация) не потвърди резултата от анализа на проба
„А“, спортистът престава да подлежи на временното отстраняване за нарушение по чл. 6,
ал. 1, т. 1. В случаите, когато спортист (или
неговият отбор) е отстранен от даденo състезание за нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1,
но последвалият анализ на проба „Б“ не
потвърди резултата от анализа на проба „А“,
спортистът или отборът продължават своето
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участие в състезанието при възможност да
бъдат включени повторно, без това да повлияе
на състезанието.
Чл. 52. (1) Управлението на резултати във
връзка с явно неподаване на информация за
местонахождение от страна на спортист, който
е включен в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, се провежда
от Антидопинговия център съобразно Международния стандарт за тестване, освен при
наличието на споразумение тази отговорност
да бъде поемана от съответната международна
спортна организация.
(2) Управлението на резултати във връзка с
явна пропусната проверка от страна на спортист, който е включен в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център,
вследствие на опит за подлагане спортиста на
проверка от или от името на Антидопинговия
център се провежда от Антидопинговия център
съобразно Международния стандарт за тестване.
Управлението на резултати по отношение на
явна пропусната проверка на спортист вследствие на опит за подлагането му на проверка
от или от името на антидопингова организация
се провежда от тази организация съобразно
Международния стандарт за тестване.
(3) При условие че в рамките на период от
18 месеца спрямо спортист от Регистъра на
спортистите за тестване на Антидопинговия
център и от регистъра на спортистите за тестване на международна спортна организация
бъдат декларирани 3 неуспешни подавания,
3 пропуснати проверки или комбинация от 3
неуспешни подавания и пропуснати проверки,
Антидопинговият център ги представя като
явно нарушение на антидопинговите правила
пред Дисциплинарната комисия.
Чл. 53. За всички случаи, при които антидопинговите екипи са събрали достатъчно данни
и/или са констатирали факти, даващи основание
за установяване нарушение на антидопинговите
правила, изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща цялата документация
по случая на Дисциплинарната комисия.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
Раздел І
Дисциплинарна комисия
Чл. 54. (1) Към Българския олимпийски
комитет се създава Дисциплинарна комисия.
(2) Дисциплинарната комисия е в състав от
9 души: председател и двама заместник-председатели – юристи с не по-малко от 5 години
професионален стаж; шестима членове, от които – трима лекари, с не по-малко от 5 години
професионален стаж, и трима допълнителни
членове – всеки от които с не по-малко от
5 години професионален стаж в областта на
физическото възпитание и/или спорта.
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(3) Съставът на Дисциплинарната комисия
се определя от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет по предложение
на неговия председател след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.
(4) Всеки от членовете на Дисциплинарната
комисия е с мандат 4 години и може да бъде
преизбиран само веднъж.
(5) Мандатът на член на Дисциплинарната
комисия може да се прекрати предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си повече от 6 месеца;
4. по решение на органа по назначаването.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата
на член на Дисциплинарната комисия на негово
място се назначава нов за остатъка от мандата.
Чл. 55. (1) Дисциплинарната комисия:
1. провежда заседания и изслушвания на
спортиста по всички въпроси, свързани с нарушенията на антидопинговите правила;
2. взема решения по всички въпроси, свързани с нарушенията на антидопинговите правила;
3. определя вида и размера на наказанията
за извършените нарушения на антидопинговите
правила.
(2) За осъществяване на правомощията
си Дисциплинарната комисия има право да
привлича външни експерти – специалисти в
определена област, когато за разрешаване на
конкретен въпрос са необходими специални
знания и умения, които членовете на комисията
не притежават.
(3) За всеки отделен случай Дисциплинарната
комисия се произнася с мотивирано решение
в срок до 30 дни от сезирането є.
(4) Дисциплинарната комисия действа справедливо и безпристрастно при изпълнението на
своите функции.
(5) Председателят на Българския олимпийски комитет утвърждава процедурни правила
за работа на Дисциплинарната комисия.
Чл. 56. (1) Право да отнесат за разглеждане
и разрешаване до Дисциплинарната комисия
въпроси, свързани с нарушения на антидопинговите правила, имат:
1. спортистът или упълномощено от него лице;
2. съответната лицензирана спортна организация;
3. всяко лице, за което е установено, че
е извършило нарушение на антидопинговите
правила;
4. изпълнителният директор на Антидопинговия център;
5. Световната антидопингова агенция.
(2) Въпросите се отнасят за решаване до
Дисциплинарната комисия в срок 7 дни от
датата на:
1. издаване на решението на изпълнителния
директор на Антидопинговия център – за изпълнителния директор на Антидопинговия център;
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2. получаване на известие за издаденото
решение на изпълнителния директор на Антидопинговия център – за лицата по ал. 1,
т. 1 – 3 и т. 5.
Чл. 57. (1) Председателят на Дисциплинарната
комисия, или при отсъствие негов заместник,
назначава трима членове от състава на комисията
за разглеждането и решаването на всеки отделен
случай. Всеки разглеждащ състав се председателства от председателя на Дисциплинарната
комисия или негов заместник и включва един
от членуващите в Дисциплинарната комисия
лекари и един от членуващите в Дисциплинарната комисия спортни специалисти.
(2) За член на разглеждащия състав не може
да бъде назначавано лице:
1. което е страна по делото или заедно с
някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
2. което е съпруг или роднина по права
линия без ограничение, по съребрена линия
до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин
представител;
3. което живее във фактическо съпружеско
съжителство със страна по делото или с неин
представител;
4. което е било представител, съответно
пълномощник, на страна по делото;
5. което е взело участие при решаване на
делото в друга инстанция или е било свидетел
или вещо лице по делото;
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение
в неговото безпристрастие.
(3) Член на състава е длъжен сам да се
отстрани в случаите по ал. 2, т. 1 – 5, а когато не приеме отвода по ал. 2, т. 6, да обяви
обстоятелствата.
(4) За отсъствието на обстоятелствата по
ал. 2 членовете на състава попълват декларация.
(5) Съставът заседава при открити врати,
освен ако някоя от страните не поиска спорът
да се разгледа при закрити врати.
Чл. 58. Лицата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 3 могат
да направят писмен отказ от разглеждане на
спора и да признаят извършеното нарушение
на антидопинговите правила, като приемат
предвидените за него санкции.
Раздел ІІ
Заседания. Решения. Обжалване
Чл. 59. (1) За насрочването на първото
заседание страните за изслушване се известяват писмено в срок до 3 дни преди датата на
заседанието.
(2) Разглеждащият състав може да отлага
изслушване. За следващите заседания страните
се информират сами.
(3) При разглеждането на случая всяка от
страните има право да бъде представлявана за
собствена сметка.
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(4) При разглеждането на случая всяка от
страните има право на преводач, ако разглеждащият състав счете за необходимо ползването
на услугите му. Разглеждащият състав определя
самоличността на преводача, както и кой поема
отговорността за заплащане на неговите услуги.
(5) Всяка от страните в производството има
правото да представя писмени и устни доказателства, в т. ч. да призовава и разпитва свидетели,
както и да взема становища по представените
от другата страна доводи и доказателства.
(6) Фактите, свързани с нарушенията на
антидопинговите правила, могат да бъдат
установени посредством всякакви надеждни
доказателствени средства, включително самопризнания. Разглеждащият състав по молба на
едната страна в производството може да изиска
от другата страна да представи притежаван от
нея документ, а страната, която иска документа,
обяснява неговото значение за производството.
(7) В дисциплинарното производство тежестта на доказване се разпределя, както следва:
1. тежестта на доказване за наличието на
нарушение на антидопинговите правила пада
върху Антидопинговия център; стандартът на
доказване е способността на Антидопинговия
център да докаже нарушението на антидопинговите правила до нужното удовлетворяване на
състава по разглеждане на случая, като се има
предвид тежестта на повдигнатото обвинение;
този стандарт на доказване за всички дела е повисок от обикновения превес на доказателствата
и по-нисък от доказването по несъмнен начин; в
случаите, когато с оглед даване на възможност
за оборване на презумпция или за установяване
на конкретни факти и обстоятелства наредбата
премества тежестта на доказване върху спортиста или лицето, явяващи се предполагаемите
извършители на нарушение на антидопинговите
правила, стандартът на доказване е превес на
доказателствата, с изключение на установеното
в чл. 66 и 71, които предвиждат, че спортистът
е длъжен да удовлетвори по-голяма тежест на
доказване;
2. в случаите на използване на допинг се
прилагат следните правила за доказване:
а) по презумпция лабораториите с акредитация от САА провеждат анализите на проби
и процедурите по тяхното приемане и съхраняване съобразно Международния стандарт за
лаборатории; спортистът или съответното друго
лице могат да опровергаят тази презумпция,
в случай че установят поява на отклонение от
Международния стандарт за лаборатории, което
с основание би могло да е станало причина
за неблагоприятния аналитичен резултат; в
случай че спортистът или съответното друго
лице опровергаят презумпцията чрез доказване
на такова отклонение, Антидопинговият център
носи тежестта да докаже, че отклонението не
е било причината за неблагоприятния аналитичен резултат;
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б) отклоненията от който и да е друг международен стандарт, антидопингово правило
или политика, които не са станали причина
за даден неблагоприятен аналитичен резултат
или друго нарушение на антидопинговите
правила, не водят до обявяването на този резултат за невалиден; в случай че спортистът
или съответното друго лице установят поява
на отклонение от друг международен стандарт,
антидопингово правило или политика, което
с основание би могло да е станало причина
за неблагоприятния аналитичен резултат или
друго нарушение на антидопинговите правила,
Антидопинговият център носи тежестта да докаже, че това отклонение не е причинило нито
неблагоприятния аналитичен резултат, нито
фактическата основа за нарушението;
в) фактите, установени от съд или професионално-дисциплинарно съдилище с компетентни
правомощия посредством решение, което не е
обект на висящо обжалване, се считат за не
опровержими доказателства срещу спортиста
или лицето, към които е насочено решението,
освен в случаите, когато спортистът или лицето
установят, че това решение е в нарушение на основните принципи на правото и справедливостта;
г) по време на изслушването при нарушение
на антидопинговите правила разглеждащият
състав може да стига до изводи във вреда на
обявените за извършители спортист или лице
въз основа на отказа им да се явят на изслушването (лично или по телефона съгласно
разпореденото от състава) и да отговарят на
въпросите на състава или на антидопинговата
организация, която е обявила нарушението, след
като към тях е била отправена молба за това в
рамките на разумен срок преди изслушването.
(8) При изслушвания се спазват следните
принципи:
1. своевременно провеждане на изслушването;
2. справедлив и безпристрастен разглеждащ
състав;
3. даване право на лицето да бъде представ
лявано за собствена сметка;
4. гарантиране правото на лицето да бъде
информирано своевременно и по справедлив
начин относно твърдението, че е нарушило
антидопинговите правила;
5. даване право на лицето да се защити срещу
обвинението, че е нарушило антидопинговите
правила и съответните му последствия;
6. гарантиране правото на всяка от страните
да представя доказателства, в т. ч. да призовава
и разпитва свидетели (разглеждащият състав
решава по свое усмотрение дали да приема
свидетелски показания по телефона или в
писмен вид);
7. даване право на лицето да ползва преводач
по време на изслушването, като самоличността
на преводача и отговорността за заплащане на
услугите му се определят от разглеждащия състав;
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8. своевременно издаване на писмено мотивирано решение, съдържащо разяснение на
причината/ите за налагане на съответния срок
за лишаване от права.
(9) За заседанията на състава на Дисциплинарната комисия се води писмен протокол. При
поискване страните могат да получат копие от
протокола.
(10) Решенията на състава се вземат с мнозинство. Решението е писмено и съдържа дата,
подпис/и и мотиви. Преписи от решението се
изпращат на: страните в производството; Антидопинговия център, ако не е страна; САА;
съответната лицензирана спортна организация и
съответната международна спортна организация.
Чл. 60. (1) Решенията на Дисциплинарната
комисия, на изпълнителния директор на Антидопинговия център, на лицензираните спортни
организации и на Българския спортен арбитраж
могат да бъдат обжалвани, като обжалването
не спира изпълнението им, освен ако апелативният орган реши друго.
(2) В случаите, когато САА има правото да
обжалва и никоя страна по делото не обжалва
окончателно решение, САА може да обжалва
това решение директно пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, без да е
необходимо да изчерпва предвидените способи
за обжалване.
(3) По реда на този член могат да се обжалват:
1. решения на Дисциплинарната комисия,
постановяващи нарушение на антидопинговите
правила;
2. решенията на лицензираните спортни
организации за налагане на санкции за нарушение на антидопинговите правила;
3. решенията на Дисциплинарната комисия,
постановяващи липса на нарушение на антидопинговите правила;
4. решенията на изпълнителния директор и
на Дисциплинарната комисия, постановяващи
прекратяване на производството поради процедурни причини;
5. решенията на лицензираните спортни
организации в случаите по чл. 76, ал. 4 и 5;
6. решенията на Българския спортен арбитраж, постановяващи липса на компетентност
на съответния орган във връзка с вземането на
решение по повод предполагаемо нарушение на
антидопинговите правила и наложените санкции;
7. решенията на изпълнителния директор на
Антидопинговия център да не представя неблагоприятен аналитичен резултат или атипичен
резултат като нарушение на антидопинговите
правила;
8. решенията на изпълнителния директор на
Антидопинговия център за прекратяване разглеждането на нарушение на антидопинговите
правила след проведено разследване;
9. решенията на лицензираните спортни
организации за налагане на временно отстраняване вследствие на проведено предварително
изслушване или по повод на нарушения по чл. 51.
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(4) В случаите, произтичащи от участие в
международни спортни прояви, и в случаите на
замесени спортисти на международно ниво решението може да бъде обжалвано единствено пред
Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария,
съгласно приложимите пред него разпоредби.
(5) Решенията по случаите на замесени
спортисти на национално ниво, намиращи се
под юрисдикцията на Антидопинговия център,
които нямат право на обжалване по ал. 4, могат да се обжалват пред Българския спортен
арбитраж.
(6) Право на обжалване по ал. 1 – 5 имат:
1. при обжалването по дела на спортисти
на международно ниво:
а) спортистът или съответното друго
лице – обект на обжалваното решение;
б) другата страна по делото, във връзка с
което е произнесено решението;
в) съответната лицензирана спортна организация;
г) Антидопинговият център и/или националната антидопингова организация на държавата
по местожителство на лицето или държавата,
която му е издала състезателен лиценз;
д) Международният олимпийски комитет
или Международният параолимпийски комитет,
при условие че решението ще окаже ефект във
връзка с олимпийски или параолимпийски игри,
в т. ч. решения, повлияващи на правото за участие в олимпийски или параолимпийски игри;
е) Световната антидопингова агенция;
2. при обжалването по дела на спортисти
на национално ниво:
а) спортистът или съответното друго
лице – обект на обжалваното решение;
б) другата страна по делото, във връзка с
което е произнесено решението;
в) съответната лицензирана спортна организация;
г) Антидопинговият център и/или националната антидопингова организация на държавата
по местожителство на лицето;
д) съответната международна спортна организация;
e) Световната антидопингова агенция;
3. при обжалване на всяко решение на Българския спортен арбитраж – лицата по т. 2 пред
Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария;
4. изтърпяващият временното отстраняване
спортист или съответно друго лице – при решение за временно отстраняване.
(7) Всяка страна, която обжалва, има право
на съдействие от Спортния арбитражен съд в
Лозана, Швейцария, във връзка с получаването на информация от съответния орган, чието
решение се обжалва, като тази информация
се предоставя по разпореждане на Спортния
арбитражен съд.
(8) Българският спортен арбитраж произнася
своите решения в срок до 15 дни от приключване на изслушването, който срок може при
необходимост да бъде удължен.
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(9) Сроковете за обжалване са, както следва:
1. решенията на Дисциплинарната комисия,
на изпълнителния директор на Антидопинговия център и на лицензираните спортни
организации могат да бъдат обжалвани пред
Българския спортен арбитраж в качеството му
на апелативна инстанция в рамките на 14 дни
от получаването им;
2. срокът за обжалване пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, е 21 дни
считано от датата на получаване на решението
от обжалващата страна.
(10) При исковете за обжалване, внесени от
страна с право на обжалване, която не се явява
страна в производството, довело до обжалваното
решение, се прилага следното:
1. в срок 10 дни от известяване за решението
страната има право да поиска от издаващия
решението орган препис от досието;
2. при внасяне на искането по т. 1 в 10-дневен срок страната вносител разполага с 21 дни,
считано от деня на получаване на досието, да
внесе жалба пред Спортния арбитражен съд в
Лозана, Швейцария.
(11) Крайният срок за обжалване и молби
за намеса от САА е не повече от:
1. двадесет и един дни след изтичането на
последния възможен ден от срока за обжалване
на останалите страни;
2. двадесет и един дни, след като САА получи
пълното досие по свързания с решението случай.
(12) В случаите, когато Дисциплинарната
комисия не съумее в рамките на разумен срок,
определен от САА, да се произнесе с решение
за това дали е извършено нарушение на антидопинговите правила, САА може да предпочете
да обжалва директно пред Спортния арбитражен
съд в Лозана, Швейцария, като за целта ще се
счита, че Дисциплинарната комисия е взела
решение, постановяващо липса на нарушение
на антидопинговите правила. Ако разглеждащият състав на Спортния арбитражен съд
определи, че е било извършено нарушение на
антидопинговите правила и че САА е действала основателно, като е решила да обжалва
пред него, заплатените от САА адвокатски
хонорари и изразходваните от нея средства по
разследването на случая се възстановяват от
Дисциплинарната комисия.
Раздел ІІІ
Взаимно признаване
Чл. 61. (1) Антидопинговият център признава
и взема под внимание действията и решенията
на подписалите страни, свързани с осъществяването на процедурите по вземането на проби,
издаването на разрешения за терапевтична
употреба, провеждането на изслушвания и
вземането на окончателни решения, описани
в тази глава, както и същите действия и решения на неподписали кодекса страни, чиито
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вътрешни разпоредби са приведени в съответствие с кодекса, доколкото те не противоречат
на българското законодателство.
(2) Взаимното признаване по ал. 1 не лишава Антидопинговия център от правата му на
обжалване по реда на наредбата.
Г л а в а

п е т а

НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА СПОРТИСТИ
И ДРУГИ ЛИЦА ЗА НАРУШЕНИЯ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА
Чл. 62. Санкциите на спортисти и други
лица по наредбата се налагат независимо от
имуществената, административнонаказателната
или наказателната отговорност, ако такава се
предвижда в друг нормативен акт.
Чл. 63. (1) Нарушение на антидопинговите
правила при индивидуалните спортове, извършено от спортист и установено във връзка с
проверка по време на състезание, автоматично
води до анулиране на индивидуалните му резултати, постигнати на това състезание, включително отнемане на медали, точки и награди
от ръководния орган на проявата.
(2) В случай че се установи липса на вина
във връзка с нарушението и констатираното
нарушение не е оказало влияние върху резултатите, постигнати преди неговото извършване,
те се запазват. В този случай се вземат под
внимание резултатите от предишни проби, взети
от спортиста по време на същото състезание.
(3) Нарушение на антидопинговите правила, настъпило по време на или във връзка със
спортна проява, може при решение на ръководния орган на спортната проява да доведе
до анулиране на всички резултати, постигнати
от спортиста, с произтичащите от това последици, включително отнемане на медали, точки
и награди, с изключение на случаите по ал. 4.
(4) В случай че спортистът установи липса
на вина или небрежност от негова страна за
извършване на нарушението в конкретното
състезание – част от спортната проява, индивидуалните му резултати, постигнати в останалите състезания, не се анулират, освен ако има
вероятност тези резултати да са били повлияни
от нарушението на антидопинговите правила.
(5) При автоматичното анулиране на резултати от състезание, във връзка с което е
установена положителна проба, всички състезателни резултати, постигнати от датата на
вземане (независимо дали по време на или
извън състезание) на пробата или на появата на друго нарушение на антидопинговите
правила до началото на срока на временно
отстраняване или на лишаване от права, се
анулират с всички произтичащи последствия,
включително отнемане на всички спечелени
медали, точки и награди.
(6) Задължително условие за възстановяване
правата на спортист след признаването му за
виновен в извършване на нарушение на анти-
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допинговите правила е той да заплати пълния
размер на спечелените парични награди, отнети
по силата на този член.
(7) Отнетата парична награда се разпределя,
на първо място, за покриване на разходите на
антидопинговата организация, която е предприела необходимите мерки за отнемането є,
след това – за възстановяване разходите на
антидопинговата организация, която е провела
процедурата за управление на резултати, а остатъкът (при наличие на такъв) се разпределя
съгласно предвиденото в правилата на съответната международна спортна организация
освен в случаите, когато правилата на международната спортна организация предвиждат
разпределение на отнетата парична награда
между други спортисти.
Чл. 64. (1) Спортист, извършил първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 5 и т. 6, буква
„а“, се наказва с лишаване от права за срок две
години, освен ако са изпълнени определените в
наредбата условия за премахване, намаляване
или удължаване срока на неправоспособност.
(2) Спортист, извършил първо нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 4, се наказва с лишаване от
права за срок от една до две години.
(3) Спортист, извършил първо нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се наказва с лишаване
от права за срок минимум четири години и
максимум – окончателно лишаване от права,
без право на възстановяването им.
Чл. 65. (1) Длъжностно лице, извършило
първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 5 и т. 6,
буква „б“, се наказва с лишаване от правa за
срок две години.
(2) Длъжностно лице, извършило първо
нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се наказва
с лишаване от права за срок минимум четири
години и максимум – окончателно лишаване
от права, без право на възстановяването им.
(3) Длъжностно лице, извършило допинг
нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 8 спрямо непълнолетен спортист, се наказва с окончателно
лишаване от права без право на възстановяването им.
Чл. 66. (1) При условие че спортистът или
друго лице могат да установят начина, по който
дадена специфична субстанция е попаднала в
организма на спортиста или е станала тяхно
притежание, както и че тази субстанция не е
била предназначена за повишаване на спортните
постижения на спортиста или за прикриване
използването на субстанция, която служи за
повишаване на постиженията, при първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 6 срокът за
лишаване от права се заменя с минимум – порицание, и максимум – лишаване от права за
срок от две години.
(2) За да оправдаят премахването или намаляването на санкцията, спортистът или другото
лице в подкрепа на твърденията си са длъжни
да представят доказателства за липсата на наме-
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рение за повишаване на спортните постижения
или за прикриване използването на субстанции,
служещи за повишаване на постиженията, до
удовлетворяването на разглеждащия състав.
Вината на спортиста или на съответното друго
лице е критерият, който се взема под внимание
при определянето на размера на намаляването
на срока на лишаване от права.
Чл. 67. (1) Ако спортистът установи липса
на вина или небрежност от негова страна, приложимият срок за лишаване от състезателни
права се премахва. За премахването на срока
за лишаване от права при нарушение по чл. 6,
ал. 1, т. 1 спортистът е длъжен да установи
начина на попадане на забранената субстанция
в организма му. В случай на премахване на
срока за лишаване от права нарушението на
антидопинговите правила престава да се зачита
при определяне на санкциите за многократни
нарушения по чл. 71.
(2) Ако спортист или друго лице установи
липса на значителна вина или небрежност от
негова страна, приложимият срок за лишаване от права може да бъде намален, като
оставащият размер на срока не може да бъде
по-малък от половината на иначе приложимия
срок. Ако иначе приложимият срок е лишаване от
права без право на възстановяване, намалената съгласно този член санкция не може да бъде по-малка
по размер от 8 години. За да бъде намален срокът на
лишаване от права при нарушение по чл. 6, ал. 1,
т. 1, спортистът е длъжен да установи начина
на попадане на забранената субстанция в организма му.
Чл. 68. (1) Преди произнасяне на окончателно
апелативно решение или преди изтичането на
срока за обжалване Дисциплинарната комисия
и/или лицензираната спортна организация
може да отложи изтърпяването на част от
наложения срок за лишаване от права при
оказано значително съдействие на антидопингова организация от страна на спортиста или
на съответното друго лице и това съдействие
е довело до разкриване или установяване на
нарушение на антидопинговите правила, извършено от друго лице.
(2) При одобрение от САА или от съответната международна спортна организация
Дисциплинарната комисия и/или лицензираната спортна организация може да отложи
изтърпяването само на част от приложимия
срок за лишаване от права след издаване на
окончателно апелативно решение или изтичане
на срока за обжалване.
(3) Размерът на отложената за изтърпяване
част от срока за лишаване от права се определя в зависимост от тежестта на извършеното
от спортиста или от съответното друго лице
нарушение на антидопинговите правила, както
и въз основа на значимостта на оказаното значително съдействие във връзка с усилията за
елиминиране използването на допинг в спорта.
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(4) Отложената за изтърпяване част не
може да надвишава три четвърти от иначе
приложимия размер на срока за лишаване от
права. Ако приложимият срок е окончателен,
без право на възстановяване, частта, която
трябва да бъде изтърпяна, не може да бъде
по-малка по размер от 8 години.
(5) В случай че по реда на ал. 1 – 4 Дисциплинарната комисия и/или лицензираната
спортна организация отложи изтърпяването
на част от срока за лишаване от права, той е
длъжен незабавно да изпрати писмени мотиви
за своето решение до всички антидопингови
организации с право на обжалване на решението.
Ако впоследствие Дисциплинарната комисия и/
или лицензираната спортна организация поради
неоказване на очакваното значително съдействие от страна на спортиста или съответното
друго лице реши да възстанови отложената за
изтърпяване част от срока на неправоспособност, спортистът или съответното друго лице
могат да обжалват по реда на чл. 60.
Чл. 69. Срокът за лишаване от права може
да бъде намален до не по-малко от половината
на иначе приложимия размер, при условие че
спортистът или друго лице направят доброволни самопризнания, преди да са получили
известие за участие в процедура по вземане
на проби, която би установила нарушение на
антидопинговите правила, и тези самопризнания са единственото надеждно доказателство за
въпросното нарушение към момента, в който
са направени.
Чл. 70. Намаляването на размера на санкцията
по чл. 67, ал. 2, чл. 68 и 69 се извършва след
определяне на приложимия срок на лишаване
от права по чл. 64 – 66 и 72. Ако спортистът или
съответното друго лице установят, че имат право
на намаляване или отлагане изтърпяването на
срока на лишаване от права съгласно повече
от една от следните разпоредби: чл. 67, ал. 2,
чл. 68 и 69, размерът на санкцията може да бъде
намален или изтърпяването є да бъде отложено
с част не по-малка по размер от една четвърт от
приложимия срок за лишаване от права.
Чл. 71. (1) Срокът за лишаване от права
се увеличава до максимум четири години, ако
във връзка с нарушение на антидопинговите
правила, различно от нарушенията по чл. 6,
ал. 1, т. 7 и 8, бъдат установени утежняващи
обстоятелства, които оправдават налагането на
по-дълъг срок на лишаване от права от стандартната санкция, освен ако спортистът или
съответното друго лице съумеят да докажат до
удовлетворяване на разглеждащия състав, че
нарушението не е било извършено съзнателно.
(2) Спортистът или съответното друго лице
могат да избегнат прилагането на този член
посредством направата на самопризнания за
извършване на нарушението, които да съвпадат с твърдението на Антидопинговия център,
незабавно след като бъдат обвинени.
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Чл. 72. (1) Спортистите и другите лица се
наказват за извършено второ нарушение на
антидопинговите правила съобразно таблицата
в приложението.
(2) В случаите, когато спортист или друго
лице, извършило второ нарушение на антидопинговите правила, установи, че има право
на отлагане на изтърпяването или намаляване
на част от срока за лишаване от права по
реда на чл. 68 и 69, разглеждащият състав
първо определя размера на приложимия срок
по таблицата към ал. 1, а след това налага
съответното отлагане на изтърпяването или
намаляването. Остатъкът от срока след прилагането на която и да е от тези разпоредби
задължително трябва да бъде в размер една
четвърт от приложимия срок.
Чл. 73. За трето нарушение по чл. 6, ал. 1
наказанието е окончателно лишаване от права
без право на възстановяването им, освен ако
нарушението изпълнява условията на чл. 66 за
премахване или намаляване на срока за лишаване от права или става дума за нарушение по
чл. 6, ал. 1, т. 4. В тези случаи срокът за лишаване от права е от 8 години до окончателно
лишаване от права без право на възстановяване.
Чл. 74. (1) За целите на налагане на санкции по чл. 72 нарушенията на антидопинговите
правила се разглеждат като втори само ако
антидопинговата организация е в състояние да
установи, че съответният спортист или друго
лице са извършили второто нарушение след
получаване на известие за първо нарушение
по реда на глава втора, раздел III или след
полагане на съответните усилия от страна на
антидопинговата организация да им бъде връчено такова известие.
(2) Ако антидопинговата организация не
съумее да представи доказателства по ал. 1,
нарушенията се разглеждат заедно като едноединствено първо нарушение, а санкцията се
определя въз основа на нарушението, за което е
предвидена по-тежка санкция. Появата на многократни нарушения може да бъде разгледана
като фактор при определянето на утежняващи
обстоятелства.
(3) Ако след вземането на решение по нарушение на антидопинговите правила Дисциплинарната комисия и/или лицензираната спортна
организация узнае факти по друго нарушение,
извършено от спортиста или съответното друго
лице преди известяването им относно първото
нарушение, Дисциплинарната комисия и/или
лицензираната спортна организация налага допълнителна санкция въз основа на санкцията,
която би била приложима, ако двете нарушения
се разглеждат едновременно. Резултатите, които
са постигнати от спортиста или съответното
друго лице по време на всички състезания в
периода между двете нарушения, се анулират
по реда на чл. 63.
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(4) За да избегнат възможността за установяване на утежняващи обстоятелства за сметка
на извършеното по-рано, но открито по-късно,
нарушение, спортистът или съответното друго
лице трябва да направят самопризнания за
извършването на по-ранното нарушение своевременно след получаване на известие за нарушението, в което са обвинени първоначално.
(5) Правилото по ал. 4 се прилага и в случаите, когато Дисциплинарната комисия и/
или лицензираната спортна организация узнае
факти по повод на предишно нарушение, след
като вече е взела решение по повод на второ
нарушение на антидопинговите правила.
(6) За да се счита, че е налице многократно
нарушение за целите на този член, е задължително всяко от нарушенията на антидопинговите
правила да е извършено в рамките на 8 години.
Чл. 75. (1) За начало на срока за лишаване от права се счита датата на взетото при
изслушването решение за неговото налагане,
а при отказване от правото на изслушване за
начало на срока се счита датата на доброволното му приемане или налагането му по друг
начин. Срокът на всяко временно отстраняване
независимо дали е наложено, или е прието
доброволно, се приспада от срока за лишаване
от права.
(2) В случаите на съществени забавяния на
процедурата за изслушване или на друг етап
от допинговия контрол, които не са причинени
от спортиста или от съответното друго лице,
Дисциплинарната комисия и/или лицензираната спортна организация при налагане на
санкцията имат право да определят по-ранна
дата за начало на срока за лишаване от права,
като например датата на вземане на пробата
или на последно появилото се нарушение на
антидопинговите правила.
(3) В случаите, когато спортист направи
самопризнания за извършено нарушение незабавно (което във всички случаи означава
преди участие в следващо състезание), след като
бъде обвинен от антидопингова организация,
за начало на срока за лишаване от права може
да бъде обявена датата на вземане на пробата
или на последно появилото се нарушение на
антидопинговите правила.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 спортистът или
длъжностното лице изтърпяват поне половината
от срока за лишаване от права след:
1. датата на доброволното приемане на
налагането на санкцията;
2. датата на взетото на изслушването решение за налагане на санкцията, или
3. датата на налагане на санкцията по друг
начин.
(5) Ако на спортист му бъде наложено
временно отстраняване и той го изтърпи, размерът на срока на временното отстраняване
се приспада от евентуално наложения му срок
за лишаване от права.
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(6) Размерът на временното отстраняване
се приспада от евентуално наложения срок за
лишаване от права, при условие че спортистът
даде своето писмено съгласие да бъде временно
отстранен от лицензираната спортна организация,
след което се въздържа от участие в състезателна
дейност. Препис от писменото съгласие се изпраща до всяка от страните, които съгласно чл. 43
имат право да бъдат известени за потенциално
нарушение на антидопинговите правила.
(7) Периоди на неучастие в спортносъстезателна дейност отпреди датата на влизане
в сила на временното отстраняване (било то
наложено или прието доброволно) не могат
да бъдат приспадани от срока за лишаване от
права независимо дали произтичат от предпочитанието на спортиста да не участва в спортносъстезателна дейност, или са в резултат на
отстраняването му от неговия отбор.
Чл. 76. (1) По време на срока на лишаване
от права съответният спортист или друго лицe
нямат право на участие по никакъв начин в
каквито и да е състезания или дейности (с изключение на оторизирани образователни или
рехабилитационни антидопингови програми),
които са разрешени или организирани от под
писали страни, техни организации членки,
включително лицензирани спортни организации, техни клубове или организации членки,
както и в състезания, които са разрешени или
организирани от професионални лиги или
организации, провеждащи международни или
държавни спортни прояви.
(2) Спортистите и лицата, изтърпяващи над
4-годишен срок за лишаване от права, могат
след края на четвъртата година да участват
в местни спортни прояви по спорт, различен
от спорта, в който са извършили нарушение
на антидопинговите правила, и то само ако
съответната спортна проява не се провежда
на равнище, което би позволило директно
или индиректно класиране или натрупване на
точки за участие в държавно първенство или
в международна спортна проява.
(3) Спортистите и лицата, които изтърпяват
срок за лишаване от права, продължават да
подлежат на тестване.
(4) При нарушаване на забраните по ал. 1
и 2 за участие в спортна дейност от страна на
спортист или длъжностно лице, което изтърпява срок за лишаване от права, резултатите
от участието им в съответното състезание или
спортна проява се анулират и санкцията започва да тече наново от датата на нарушаване
на забраната.
(5) Ако спортистът или съответното друго
лице установят липса на значителна вина или
небрежност от тяхна страна във връзка с нарушаването на забраната, наложеният наново срок за
лишаване от права може да бъде намален по реда
на чл. 67, ал. 2. Антидопинговата организация,
чиято процедура за управление на резултати е
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довела до първоначалното налагане на срока за
лишаване от права, е тази, която определя дали
има нарушение на забраната, както и дали е
уместно повторно наложената санкция да бъде
намалена по реда на чл. 67, ал. 2.
(6) При нарушение на антидопинговите
правила, за което не се прилага намалена
санкция за специфична субстанция по реда на
чл. 66, подписалите страни, техните организации
членки, включително лицензираните спортни
организации и правителствата прекратяват
частично или изцяло финансовата подкрепа
или свързаните със спортната дейност облаги
за лицето нарушител.
Чл. 77. Ако повече от двама спортисти в
отбор по отборен спорт бъдат признати за
виновни в извършване на нарушение на антидопинговите правила във връзка с конкретна
спортна проява, в допълнение към санкциите
за нарушителите могат да се наложат санкции
на целия отбор по преценка на ръководния
орган на проявата.
Чл. 78. (1) Ако спортист или друго лице
прекрати спортната си кариера преди края на
процедура по управление на резултати, Антидопинговият център си запазва правото да я
доведе докрай. Ако спортист или друго лице
прекрати спортната си кариера преди началото
на процедурата по управление на резултати,
за чието провеждане Антидопинговият център
притежава правомощия, Антидопинговият
център запазва правото на провеждане на тази
процедура.
(2) Като условие за възстановяване на статута си в края на срока за лишаване от права
спортистът е длъжен да бъде на разположение
за състезателно и извънсъстезателно тестване,
провеждано от Антидопинговия център, от
съответната лицензирана спортна организация
или която и да е антидопингова организация с
правомощия за провеждане на тестване, и при
поискване – да предоставя актуални и точни
данни за своето местонахождение.
(3) Ако лишен от права спортист, който прек
ратява спортната си кариера, бива изваден от
съответните регистрирани групи за тестване, но
на по-късен етап поиска да бъде възстановен,
той не може да възстанови статута си, преди
да е известил Антидопинговия център и съответната лицензирана спортна организация и да
се е подложил на извънсъстезателно тестване
за период, равен по размер на останалия за
доизтърпяване срок за лишаване от права, след
датата на прекратяване на кариерата.
Чл. 79. Лицензираната спортна организация
взема решение за налагане на определеното от
Дисциплинарната комисия наказание. Решението се взема в 15-дневен срок, като препис от
него се изпраща на: Антидопинговия център,
министъра на физическото възпитание и спорта, Българския олимпийски комитет и САА и
съответната международна организация.
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Чл. 80. Лицензираните български спортни
организации са органите, изпълняващи влезлите
в сила решения за налагане санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 81. (1) На лицензираната спортна организация се налага имуществена санкция в размер
1000 лв., ако на картотекиран от нея спортист
или длъжностно лице в администрирания от
нея спорт е наложено наказание за нарушение
на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 1.
(2) На лицензираната спортна организация се
налага имуществена санкция в размер 2000 лв.,
ако до две години от налагане на санкцията по
ал. 1 на картотекиран от нея спортист или
длъжностно лице в администрирания от нея
спорт е наложено наказание за нарушение на
антидопинговите правила по чл. 6, ал. 1, което
за организацията се явява второ.
(3) На лицензираната спортна организация се
налага имуществена санкция в размер 3000 лв.,
ако до две години от налагане на санкцията по
ал. 1 на картотекиран от нея спортист или
длъжностно лице в администрирания от нея
спорт е наложено наказание за нарушение на
антидопинговите правила по чл. 6, ал. 1, което
за организацията се явява трето или следващо.
(4) В случая по ал. 3 министърът на физическото възпитание и спорта може да отнеме
лицензията на лицензираната спортна организация.
Чл. 82. Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 81 се съставят
от определени от министъра на физическото
възпитание и спорта длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра
на физическото възпитание и спорта.
Чл. 83. Изпълнителният директор на Антидопинговия център предлага на министъра на
физическото възпитание и спорта спиране за
срок до 6 месеца или прекратяване финансирането на лицензирана спортна организация,
когато съответната организация:
1. не изпълни задължението си по чл. 5;
2. не представи информация по чл. 10, ал. 4;
3. не изпълни влязло в сила решение за
наказване на спортист или друго лице по реда
на наредбата;
4. не предприема мерки срещу използването
на допинг и това е довело до нарушения от
картотекирани от нея спортисти или длъжностни
лица в администрирания от нея спорт;
5. в случай че се явява организатор на състезание и/или спортна проява, не изпълнява
задължението си по чл. 19;
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6. не спазва антидопинговите правила или
не представи при поискване от изпълнителния
директор на Антидопинговия център приети
свои антидопингови правила по чл. 12.
Чл. 84. Длъжностно лице от състава на Антидопинговия център и антидопинговите екипи,
което не изпълни свое задължение, произтичащо
от наредбата, носи административнонаказателна отговорност съгласно чл. 32 от Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл. 85. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 84 се съставят от изпълнителния директор на Антидопинговия център,
а наказателните постановления се издават от
министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Актовете за установяване на нарушения,
извършени от изпълнителния директор на
Антидопинговия център, се съставят от ръководителя на Инспектората на Министерството
на физическото възпитание и спорта по смисъла на чл. 46 от Закона за администрацията,
а наказателните постановления се издават от
министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления по наредбата се извършват по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „АДАМС“ е системата за администриране
и управление на антидопинговата дейност – интернет базирано пособие за управление на база
данни, което служи за въвеждане, съхраняване,
обмен и докладване на данни и е създадено, за
да подпомага заинтересованите страни и САА
при осъществяването на техните антидопингови
операции в съответствие с нормативните актове
за защита на данните.
2. „Антидопингова организация“ е подписала страна, която отговаря за приемането на
правила за иницииране, прилагане или привеждане в действие на частите от процедурата по
допингов контрол. Това определение включва
организации като Международния олимпийски
комитет, Международния параолимпийски комитет, други организации за спортни прояви
от най-висок ранг, които при провеждането
им извършват тестване, САА, международните
спортни организации и националните антидопингови организации.
3. „Анулиране на резултати“ e обявяване на
постигнатите от спортиста резултати в конкретно
състезание или спортна проява за невалидни с
всички произтичащи от това последици, включително отнемане на медали, точки и награди.
4. „Атипичен резултат“ е анормален резултат,
отразен в доклад от лаборатория или друга
одобрена от САА организация, във връзка с
който се налага да бъде проведено допълнително
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разследване в съответствие с Международния
стандарт за лаборатории или свързаните с него
технически документи, преди да бъде определен
като неблагоприятен аналитичен резултат.
5. „Биологичен материал“ са продукти – урина и кръв от човешки организъм, взети за
анализ за целите на допинговия контрол.
6. „Внезапен/без предизвестие допингов
контрол“ е тестване, което се провежда без
предупреждаване на спортиста и при което
спортистът се придружава постоянно от момента
на известяване до момента на даване на проба.
7. „Временно отстраняване“ е налагане на
временна забрана на спортист или друго лице
за участие в състезание преди окончателно
решение от изслушване по чл. 43, ал. 2 от
наредбата.
8. „Длъжностно лице“ е всеки треньор,
инструктор, мениджър, агент, член на екипа
на отбор, спортно-техническо или медицинско
лице, родител, както и всяко друго лице, което
предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие
в спортно състезание спортист.
9. „Допингов контрол“ са всички действия
и процедури от изготвянето на плана за разпределение на проверките до крайния изход от
всяко обжалване, включително всички междувременни действия и процедури, като подаване
на информация за местонахождение, вземане,
запечатване, съхранение и транспортиране на
проби до лабораторията, извършване на лабораторен анализ, издаване на разрешения за
терапевтична употреба, управление на резултати
и провеждане на изслушвания.
10. „Държавно първенство“ е спортна проява
с участието на спортисти на национално или
международно ниво, която не е международна
спортна проява.
11. „Забранена субстанция или забранен
метод“ е субстанция или метод, посочени като
такива в Списъка на забранените субстанции
и методи на САА.
12. „Значително съдействие“ – за да има
значително съдействие, оказващото го лице
е длъжно да разкрие цялата информация за
нарушения на антидопинговите правила, с която разполага, в подписани от него писмени
показания, и да окаже пълно съдействие при
разследването и отсъждането по случаите, за
които се касае тази информация, включително
да дава показания по време на изслушванията
по молба на антидопинговата организация или
разглеждащия състав. Задължително е предоставената информация да бъде достоверна и важна
за обвинението, а в случай че обвинение не е
повдигнато – да дава достатъчно основания за
повдигане на такова.
13. „Извънсъстезателно тестване/тестване
извън състезание“ е всяко тестване, което не
се провежда по време на състезание.
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14. „Използване“ е употребата, нанасянето,
поемането, инжектирането или консумирането
по какъвто и да е начин на забранена субстанция или забранен метод.
15. „Индивидуален спорт“ е всеки спорт,
който не е отборен.
16. „Липса на вина или небрежност“ има в
случаите, в които спортистът установява, че без
да е знаел или подозирал и без да е възможно
да е знаел или подозирал (дори при проява на
крайна предпазливост), е употребявал или му
е била прилагана забранена субстанция или
забранен метод.
17. „Липса на значителна вина или неб
режност“ има в случаите, в които спортистът
установява, че неговата вина или небрежност
(при разглеждането им спрямо наличните обстоятелства и предвид критериите за липса на
вина или небрежност) не са били съществени
във връзка с нарушението на антидопинговите
правила.
18. „Лице“ е всяко физическо лице, организация или друго юридическо лице.
19. „Лицензирана спортна организация“ е
организация, регистрирала и картотекирала
състезателните права на спортистите.
20. „Лишаване от права“ е забрана за участие
на спортист или длъжностно лице в състезания
или дейности в областта на спорта, свързани
с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес, както и
лишаване от финансиране по реда на чл. 83.
21. „Маркер“ е съединение, група съединения или биологични параметри, които сочат
към използване на забранена субстанция или
забранен метод.
22. „Международна спортна проява“ е спортна
проява, чийто ръководен орган или орган за
назначаване на технически лица е Международният олимпийски комитет, Международният параолимпийски комитет, международна
спортна организация, организация за спортни
прояви от най-висок ранг или друга международна спортна организация.
23. „Международен стандарт“ е стандарт,
приет от САА в подкрепа на кодекса. Спазването на международен стандарт (за разлика от
спазването на всякакви други норми, практики
или процедури) е достатъчно условие, за да
се счита, че разписаните в него процедури са
били осъществени правилно. Международните
стандарти включват и издадените съгласно тях
технически документи.
24. „Метаболит“ е субстанция, произведена
от организма на спортист чрез процес на био
трансформация.
25. „Национална антидопингова организация“
е юридическо лицe, което всяка държава обособява като притежател на основните правомощия
и отговорности на национално ниво, свързани
с приемането и прилагането на антидопингови
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правила, ръководенето на вземане на проби,
управлението на резултати от проверки и провеждането на изслушвания, или юридическо
лице, което се обособява от няколко държави,
за да им служи като регионална антидопингова организация. Ако такъв орган не бъде
обособен от компетентните публични власти
на съответната държава, неговите функции се
поемат от националния олимпийски комитет
или от обособен от него орган.
26. „Национален олимпийски комитет“
е организация, призната от Международния
олимпийски комитет. В Република България
национален олимпийски комитет е Българският
олимпийски комитет.
27. „Неблагоприятен аналитичен резултат“ е
резултат, отразен в доклад от лаборатория или
друга одобрена от САА организация, съгласно
който в дадена проба е установено – съобразно Международния стандарт за лаборатории и
техническите документи към него – наличие на
забранена субстанция или нейни метаболити
или маркери (включително завишени количес
тва ендогенни субстанции) или доказателство
за използване на забранен метод.
28. „Непълнолетно лице“ е физическо лице,
което не е достигнало пълнолетие съобразно
приложимите закони в държавата, в която живее.
29. „Опит“ е доброволно предприемане на
действие, чиято цел е извършване на нарушение
на антидопинговите правила. Няма нарушение
на антидопинговите правила единствено въз
основа на опит за извършване на нарушение,
ако лицето се откаже от опита преди разкриването му от трето лице, което не е замесено.
30. „Организации за спортни прояви от
най-висок ранг“ са континенталните сдружения
от национални олимпийски комитети и други
международни многоспортови организации,
които функционират като ръководни органи
на континентални, регионални и други международни спортни прояви.
31. „Отборен спорт“ е спорт, в чиито състезания е позволена смяната на играчи.
32. „Период на спортната проява“ е времето между началото и края на дадена спортна
проява съгласно установеното от нейния ръководен орган.
33. „Подписали страни“ са юридическите
лица, които са подписали кодекса и са дали
съгласие за неговото спазване, като например Международният олимпийски комитет,
международните спортни организации, Международният параолимпийски комитет, националните олимпийски комитети, националните
параолимпийски комитети, организациите за
спортни прояви от най-висок ранг, националните
антидопингови организации и САА.
34. „Притежаване“ e действителното физическо притежаване или действие, което може
да бъде изтълкувано като притежаване (което
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се признава само ако лицето има изключителен контрол над забранена субстанция или
забранен метод или над помещение, в което
има забранена субстанция или забранен метод);
при условие обаче че лицето няма изключителен контрол над забранена субстанция или
забранен метод или над помещение, в което
има забранена субстанция или забранен метод,
дадено действие може да бъде изтълкувано
като притежаване само ако лицето е знаело
за наличието на забранената субстанция или
забранения метод и е възнамерявало да упражни
контрол над него. Няма нарушение на антидопинговите правила единствено въз основа на
притежаване, ако преди получаване на известие
за нарушението лицето е предприело нужните
действия, за да докаже, че не е възнамерявало
да притежава забранената субстанция или забранения метод и е отрекло, че ги притежава,
посредством изрично деклариране на това
пред антидопингова организация. Закупуването
(включително по електронен път или по друг
начин) на забранена субстанция или забранен
метод съставлява притежаване от страна на
закупилото ги лице независимо от всичко,
което противоречи на това в определението.
35. „Проба „А“ е биологичен материал, взет
от спортист за първоначален лабораторен допингов анализ.
36. „Проба „Б“ е биологичен материал,
взет от спортист за контролен лабораторен
допингов анализ.
37. „Проба или спесимен“ е биологичен
материал, взет с цел допингов контрол, който
се разделя на две части, маркирани като проба
„А“ и проба „Б“.
38. „Регистър на спортистите за тестване“
е регистърът на високоразрядните спортисти,
подлежащи на състезателно и извънсъстезателно
тестване, който всяка международна спортна
организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за
разпределение на проверките. Антидопинговият
център публикува списък, в който идентифицира
спортистите от своя регистър на спортистите
за тестване поименно или въз основа на ясно
определени, специфични критерии.
39. „САА“ е Световната антидопингова
агенция.
40. „Световен антидопингов кодекс“ е кодек
сът, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген от
САА и включен в приложение 1 към Международната конвенция за борба с употребата на
допинг в спорта, ратифицирана със закон от
Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г.).
41. „Свързано лице“ е всяко лице, участващо
в процеса на допинговия контрол, върху което
подлежащото на допингов контрол лице може
да упражни пряко или непряко определящо
влияние:
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а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия – без ограничения, по съребрена
линия – до четвърта степен включително, и
роднините по сватовство – до втора степен
включително;
б) лицата, едно от които участва в управлението на лицензираната спортна организация,
която е регистрирала състезателните права на
другото лице или то е неин състезател;
в) лицата, едно от които е прехвърлило
трансферните си права или други права, произтичащи от качеството му на спортист, на
другото лице;
г) лицата, едно от които е направило дарение или спонсорство в полза на другото или
на лицензираната спортна организация, която е
регистрирала или е носител на състезателните
права на другото лице;
д) лицата, едно от които е направило реклама в полза на другото или на лицензираната
спортна организация, която е регистрирала или
е носител на състезателните права на другото
лице.
42. „Списък на забранените субстанции и
методи“ е списъкът на САА, в който са посочени
забранените субстанции и забранените методи.
43. „Спортист“ е всяко лице, което участва в
спортна дейност на международно (съобразно
определеното от всяка международна спортна
организация) или национално ниво (съобразно
определеното от всяка национална антидопингова организация, включително, но не само,
лицата от нейния регистър на спортистите
за тестване), както и всеки друг състезател,
попадащ по друг начин под юрисдикцията
на подписала страна или на друга приемаща
кодекса спортна организация.
44. „Спортист на международно ниво“ е
спортист, който е включен в Регистъра на
спортистите за тестване от една или повече
международни спортни организации.
45. „Спортист на национално ниво“ е спортист, който не е спортист на международно
ниво и е включен в Регистъра на спортистите
за тестване на Антидопинговия център.
46. „Спортна проява“ е серия от единични
състезания, провеждани от един ръководен
орган (например олимпийски игри, световни,
европейски и държавни първенства и др.).
47. „Състезание“ е единична надпревара,
двубой, мач или единично спортно съревнование. За етапните надпревари или други
спортни съревнования, където наградите се
дават на дневна или друга междинна база,
разликата между състезание и спортна проява
се определя според правилника на съответната
международна спортна организация.
48. „Състезателно тестване/тестване по
време на състезание“ е тестване, извършено в
периода от 12 часа преди началото на състе-
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зание, в което спортистът е заявен за участие,
до приключване на състезанието и свързаната
с него процедура по вземане на проби.
49. „Тестване“ са частите от процедурата
по допингов контрол, включващи изготвянето
на плана за разпределение на проверките и
вземането, запечатването, съхраняването и
транспортирането на проби до лабораторията.
50. „Трафик“ е продаването, даването, транспортирането, изпращането, доставянето или
разпространяването (по физически, електронен
или друг начин) на забранени субстанции и
забранени методи от спортист, длъжностно или
друго лице, което е под юрисдикцията на антидопингова организация, до трети лица, но при
условие че настоящото определение не включва
действията на добросъвестни медицински лица,
при които е използвана забранена субстанция
за реални и правомерни терапевтични цели
или поради друга уважителна причина; както
и действия, включващи забранени субстанции,
които не са забранени при извънсъстезателно
тестване, освен ако обстоятелствата като цяло
демонстрират, че тези забранени субстанции
не са предназначени за реални и правомерни
терапевтични цели.
51. „Фалшифициране“ е променянето с непочтена цел или по непочтен начин, оказването
на непочтено влияние, непочтената намеса,
попречването, подвеждането или участието
в измамническо поведение с цел промяна на
резултати или възпрепятстване на нормалното
протичане на процедури, както и предоставянето на неверни данни на антидопингова
организация.
52. „Целево тестване“ е извършването на
подбор на спортисти за тестване, при който
конкретни спортисти или групи от спортисти
се подбират на неслучаен принцип за тестване
в определен час.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В 3-месечен срок от влизането в сила
на наредбата всяка лицензирана спортна организация представя на изпълнителния директор
на Антидопинговия център антидопингови правила, приети в съответствие с изискванията на
наредбата и на Световния антидопингов кодекс.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 45,
ал. 3 от Закона за физическото възпитание и
спорта във връзка с разпоредбите на Световния
антидопингов кодекс при спазване на принципите за неговото тълкуване и прилагане. При
непълноти или противоречие на наредбата със
Световния антидопингов кодекс се прилагат
нормите на Световния антидопингов кодекс.
§ 4. Процедурите, започнали до влизането
в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.
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Приложение
към чл. 72, ал. 1
Второ
нарушение

НС

НВПП

ЛЗВ

Ст

УС

ТП

НС

1 – 4 г.

2 – 4 г.

2 – 4 г.

4 – 6 г.

8 – 10 г.

10 г. – окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

НИМПП

1 – 4 г.

4 – 8 г.

4 – 8 г.

6 – 8 г.

10 г. – окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

ЛЗВ

1 – 4 г.

4 – 8 г.

4 – 8 г.

6 – 8 г.

10 г. – окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

Ст

2 – 4 г.

6 – 8 г.

6 – 8 г.

8 г. – окончателно лишаване от
права без
право на възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

УС

4 – 5 г.

10 г. – окончателно лишаване от
права без
право на
възстановяване

10 г. – окончателно лишаване от
права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

ТП

8 г. – окончателно
лишаване
от права
без право
на възстановяване

окончателно лишаване от права
без право
на възстановяване

окончателно лишаване от права
без право
на възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

окончателно
лишаване
от права без
право на
възстановяване

Първо
нарушение

НС (Намалена санкция по чл. 66 за нарушение, включващо специфична субстанция): Нарушението на антидопинговите правила е било или трябва да бъде санкционирано с намалена
санкция по чл. 67 – 70, тъй като то е включвало специфична субстанция и са били изпълнени
останалите условия по тази разпоредба.
НИМПП (Санкция за неподаване на информация за местонахождение и/или пропуснати
проверки): Нарушението на антидопинговите правила е било или трябва да бъде санкционирано
по чл. 64, ал. 2.
ЛЗВ (Намалена санкция поради липса на значителна вина или небрежност): Нарушението
на антидопинговите правила е било или трябва да бъде санкционирано посредством намалена
санкция по чл. 65, ал. 2, тъй като спортистът е установил липса на значителна вина или неб
режност от негова страна по тази разпоредба.
Ст (Стандартна санкция по чл. 64, ал. 1): Нарушението на антидопинговите правила е било
или трябва да бъде санкционирано посредством стандартна санкция от двугодишен срок за
лишаване от права на спортист или на съответно друго лице по чл. 64, ал. 1.
УС (Утежнена санкция): Нарушението на антидопинговите правила е било или трябва да
бъде санкционирано посредством утежнена санкция по чл. 61, тъй като Антидопинговият център
е установил наличие на условията по тази разпоредба.
ТП (Трафик или опит за трафик и прилагане или опит за прилагане на забранени субстанции
или забранени методи): Нарушението на антидопинговите правила е било или трябва да бъде
санкционирано посредством санкция по чл. 64, ал. 3 и чл. 65, ал. 2 и 3.
5286
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за преобразуване на държавни култу рни
институти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Преобразува Държавен драматичен
театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград,
в Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград.
(2) Дейността, имуществото, архивът, правата
и задълженията на преобразувания държавен
културен институт по ал. 1 преминават към
съответния общински културен институт, в
който се преобразува.
(3) Министърът на финансите на базата на
взаимноподписан предавателно-приемателен
протокол да извърши необходимите промени
по бюджета на Министерството на културата
и по бюджетните взаимоотношения между
централния бюджет и бюджета на Община
Димитровград.
Чл. 2. (1) Преобразува Драматичен театър – Силистра, и Драматичен театър „Йордан
Йовков“ – Добрич, в Театрално-продуцентски
център „Йордан Йовков“ – Добрич.
(2) Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич, е държавен културен
институт със седалище Добрич и с предмет
на дейност създаване и разпространение на
спектакли в областта на театралното изкуство.
(3) Дейността, имуществото, архивът, правата
и задълженията на Драматичен театър – Силистра, и на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич, преминават към Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич.
Чл. 3. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните
културни институти по чл. 1 и 2 се уреждат
при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
Чл. 4. В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
културата утвърждава устройствен правилник
на Театрално-продуцентски център „Йордан
Йовков“ – Добрич.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 14 на Министерския съвет
от 2011 г. за определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на културата (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 34 думите „Драматичен театър „Йордан
Йовков“ – Добрич“ се заменят с „Театрално-продуцентски център „Йордан Йовков“ – Добрич“.
2. Точки 35 и 44 се отменят.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 и чл. 9б от Закона за закрила
и развитие на културата.

ВЕСТНИК
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§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата и на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите за радиои телевизионна дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите
за радио- и телевизионна дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите за
радио- и телевизионна дейност, одобрена с
Постановление № 135 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 49 от 2006 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите за радио- и телевизионна дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Таксите за радио- и телевизионна
дейност се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори;
2. пропорционалност по отношение на административните разходи;
3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
4. задоволяване потребностите на обществото
от качествени радио- и телевизионни услуги.
Чл. 2. Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна, такса се
определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването
на индивидуалната лицензия, съответно по
регистрацията.
Чл. 3. Размерът на годишната такса се
определя съобразно необходимите административни разходи на Съвета за електронни
медии за надзора по спазването на условията
за предоставянето на услуги въз основа на
следните критерии:

БРОЙ 35
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1. според броя на регистрираните жители,
които могат да бъдат обслужени от лицензираната, съответно регистрираната, услуга или
услугата по чл. 125ж от Закона за радиото и
телевизията:
а) до 6000 жители;
б) от 6001 до 30 000 жители;
в) от 30 001 до 100 000 жители;
г) от 100 001 до 500 000 жители;
д) над 500 000 жители;
е) национално покритие;
2. според териториалния обхват на услугата:
а) местен;
б) регионален;
в) национален;
3. според вида па услугата:
а) аудио-визуални медийни услуги;
б) радиоуслуги.
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2. за издаване на индивидуална лицензия – 3000 лв.
Чл. 5. За извършване на промени в условията
на издадена индивидуална лицензия за всяко
юридическо лице се събира такса, както следва:
1. за разглеждане на искането – 150 лв.;
2. за извършване на промени, свързани с
идентификационните параметри на юридичес
кото лице – 150 лв.;
3. за извършване на промени, свързани с
наименованието и продължителността на прог
рамата – 150 лв.;
4. за извършване на други промени, включително удължаване срока на издадената лицензия – 2000 лв.
Чл. 6. За издаване на копие от документ,
издаден от Съвета за електронни медии, се
събира такса, както следва:
1. за първа страница – 5 лв.
2. за всяка следваща – 0,50 лв.
Чл. 7. За надзора по спазването на закона и
на условията на издадената лицензия се събира
годишна такса, както следва:
1. за осъществяване на радиоуслуги:

Раздел II
Такси за лицензирани услуги
Чл. 4. За издаване на индивидуална лицензия
се събира първоначална такса, както следва:
1. за проверка на редовността на документите – 150 лв.;
Брой на регистрираните жители

До 6000

От 6001
до 30 000

От 30 001 до
100 000

От 100 001
до 500 000

Над
500 000

Национално
покритие

Местен обхват

500 лв.

1000 лв.

1500 лв.

2000 лв.

2500 лв.

-

Регионален обхват

1000 лв.

1500 лв.

2000 лв.

2500 лв.

3000 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

5000 лв.

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:
Брой на регистрираните
жители

До 6000

От 6001 до
30 000

От 30 001 до
100 000

Местен обхват
Регионален обхват
Национален обхват

2000 лв.

2500 лв.

2500 лв.

3000 лв.

-

-

Чл. 8. (1) Годишните такси по чл. 7 се зап
лащат, както следва:
1. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се
предоставят за разпространение изцяло и в
непроменен вид в повече от едно населено
място, при условие че в тях не са включени
обеми програми с регионална и/или местна
насоченост за съответното населено място,
заплащат такса в размера, определен в чл. 7
за съответната дейност;
2. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се
предоставят за разпространение едновременно в
две или повече населени места, заплащат такса
в размера, определен в чл. 7 за съответната
дейност за национално покритие;
3. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се
предоставят за разпространение едновременно,
изцяло и в непроменен вид чрез налични и/или

От 100 001
до 500 000

Над
500 000

Национално
покритие

3000 лв.

3500 лв.

4000 лв.

-

3500 лв.

4000 лв.

4500 лв.

-

-

-

-

5000 лв.

нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване и чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, заплащат една годишна такса в
размера, определен в чл. 7.
(2) В случаите, когато индивидуалната лицензия е издадена след началото на годината,
дължимата годишна такса се изчислява като част
от съответната такса по чл. 7 пропорционално
на календарните дни от датата на влизане в
сила на решението на Съвета за електронни
медии за издаване на лицензията до края на
годината, за която се дължи.
(3) В случаите, когато индивидуалната лицензия е отнета или прекратена преди края на
годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл. 7
пропорционално на календарните дни от началото на годината до датата на влизане в сила
на решението на Съвета за електронни медии
за отнемане или прекратяване на лицензията.
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(4) В случаите, когато доставчикът на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги не
осъществява дейност по издадена индивидуална
лицензия, той ежегодно, не по-късно от края на
март на текущата година, писмено уведомява
за това Съвета за електронни медии.
(5) Доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, които не осъществяват
радио- и телевизионна дейност по издадена
индивидуална лицензия и са уведомили Съвета за електронни медии по реда на ал. 4, не
дължат годишна лицензионна такса.

1. за проверка на редовността на документите – 150 лв.;
2. за извършване на регистрацията, включително за издаване на удостоверение – 2250 лв.
Чл. 10. За извършване на промени в регистрираните обстоятелства за радио- или телевизионна дейност, включително за издаване на
удостоверение, се събира такса в размер 150 лв.
Чл. 11. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за радио- и телевизионна дейност се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 12. За надзора по спазване на заявените
програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема се събира
годишна такса, както следва:
1. за осъществяване на радиоуслуги:

Раздел III
Такси за регистрирани услуги
Чл. 9. За регистрация се събира първоначална такса, както следва:
Брой на регистрираните жители

БРОЙ 35

До 6000

От 6001 до
30 000

От 30 001
до 100 000

От 100 001
до 500 000

Над 500 000

Национално
покритие

Местен обхват

500 лв.

1000 лв.

1500 лв.

2000 лв.

2500 лв.

-

Регионален обхват

1000 лв.

1500 лв.

2000 лв.

2500 лв.

3000 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

5000 лв.

Над 500 000

Национално
покритие

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:
Брой на регистрираните жители

До 6000

От 6001 до От 30 001 до От 100 001 до
30 000
100 000
500 000

Местен обхват

2000 лв.

2500 лв.

3000 лв.

3500 лв.

4000 лв.

-

Регионален обхват

2500 лв.

3000 лв.

3500 лв.

4000 лв.

4500 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

5000 лв.

Чл. 13. (1) Годишните такси по чл. 12 се
заплащат, както следва:
1. за програма до 6 часа, разпространявана
по кабелен път – съответната такса по чл. 12,
намалена със 75 на сто;
2. за програма над 6 до 12 часа, разпространявана по кабелен път – съответната такса
по чл. 12, намалена с 50 на сто.
(2) В случаите, когато регистрацията е
извършена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от
съответната такса по чл. 12 пропорционално на
календарните дни от датата на извършване на
регистрацията от Съвета за електронни медии
до края на годината, за която се дължи.
(3) В случаите, когато регистрацията е
прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от
съответната такса по чл. 12 пропорционално
на календарните дни от началото на годината
до датата на прекратяване на регистрацията от
Съвета за електронни медии.
Раздел IV
Такси за медийни услуги по заявка
Чл. 14. За издаване на удостоверение за
вписване в публичния регистър на доставчик
на медийни услуги по заявка се събира такса
в размер 50 лв.

Раздел V
Ред за заплащане на таксите
Чл. 15. Първоначалната лицензионна и регистрационна такса се заплаща при получаване
на индивидуалната лицензия и на удостоверението за регистрация с изключение на таксата
за проверка на редовността на документите,
която се заплаща при подаване на заявлението.
Чл. 16. (1) Годишната такса се заплаща на
4 равни вноски в следните срокове: 31 март, 30
юни, 30 септември и 30 ноември на годината,
за която се дължи.
(2) Годишната такса може да бъде внесена
авансово до 31 януари на текущата година с 5
на сто намаление.
Чл. 17. (1) Дължимите такси се превеждат
по банков път по сметката на Съвета за електронни медии или се внасят в брой в касата му.
(2) Банковите плащания се удостоверяват със
заверен екземпляр от платежното нареждане.
Чл. 18. Недължимо платени такси се връщат
по искане на заинтересуваната страна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява
на основание чл. 102, ал. 6 от Закона за радио
то и телевизията.
5371
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 14
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.,
бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от
2006 г., бр. 13 от 2007 г. и бр. 95 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране,
опорни пунктове за поддържане на пътищата“
се заличават;
б) в т. 2 думите „пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност
и спиране“ се заличават;
в) в т. 3 думите „съоръжения за осветление,
сигнализация, безопасност и поддържане, за
електрификация на релсовите пътища, рампи“
се заличават;
г) в т. 4 думите „обществено ползване, включително за“, „военни и граничнополицейски
пристанища или кейове“ и „открити и закрити
складове, силози, резервоари“ се заличават;
д) в т. 5 думите „летища за обществено
ползване“ се заменят с „граждански летища
и летателни площадки“ и думите „въздушния
трафик“ се заменят с „въздушното движение“;
е) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „електропроводи“ се
добавя „и далекопроводи“, а думите „съоръжения
в областта на електроснабдяването (трансформатори над 1000 kVА) – по 400 лв. на обект, но
не повече от 8000 лв.;“ се заличават;
б) в т. 3 съюзът „или“ се заменя с „или до“;
в) в т. 4 след думите „преносни проводи
(мрежи)“ се добавя „и съоръженията към тях
в областта“;
г) създава се т. 6:
„6. пречиствателни станции за питейни
води – по 1000 лв. на обект.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст след думите „от закона“
се поставя запетая, добавя се „необходими за
предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии,
определени с акт от компетентен орган“ и се
поставя запетая;
б) в т. 1 думите „национални и регионални
служби за пожарна безопасност и защита на
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населението и на гражданска защита“ се заменят
с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областни управления
„Пожарна безопасност и защита на населението“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. колективни средства за защита – скривалища – по 1000 лв. на обект;“
г) точка 3 се отменя;
д) точка 4 се изменя така:
„4. строежи, необходими за възстановяване
на районите от бедствия и аварии – по 400 лв.
на километър, но не повече от 8000 лв.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на разрешение за ползване на
строежите от първа категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 1, буква „г“ от закона, криещи опасност
от взрив, от значително вредно въздействие
върху околната среда или от разпространение
на отровни или вредни вещества, се събират
следните такси:
1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни
инсталации и лаборатории) за производство и
съхраняване на:
а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа – по
3000 лв. на обект;
б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия
в количество, равно или по-голямо от 100 кг,
изчислено като барутно съдържание, и пиротех
нически изделия в количества, по-големи от
20 кг чиста пиротехническа смес – по 3000 лв.
на обект;
в) пожароопасни вещества и материали – по
3000 лв. на обект;
г) вещества и материали, които при контакт
с вода или кислород от въздуха е възможно
да образуват взривоопасни концентрации и
смеси – по 3000 лв. на обект;
д) хранилища за природен газ, компресорни
станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за
пълнене на бутилки с природен газ – по 3000 лв.
на обект, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ – по 1000 лв. на обект;
е) отровни и заразни вещества и материали,
отделящи вредни газове – по 3000 лв. на обект;
ж) наркотични вещества – по 3000 лв. на
обект;
з) радиоактивни вещества и материали – по
3000 лв. на обект;
2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху
здравето на населението и околната среда при
разпространение на йонизиращи (електрически,
магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и
нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени,
радиовълни и др.) лъчения – по 1000 лв. на обект;
3. хвостохранилища, сгуроотвали – по
1000 лв. на декар, но не повече от 15 000 лв.;
съоръжения и инсталации за третиране на
опасни отпадъци – по 1500 лв. на обект, но не
повече от 15 000 лв.“
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5. В ал. 7:
а) в основния текст след думите „от закона“
се добавя „(съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг)“;
б) в т. 1 думите „съоръжения за геозащита
и брегоукрепване по реките и морския бряг“
се заличават.
6. В ал. 8 след думите „съоръжения на“ се
добавя „атомните централи“ и се поставя запетая.
7. В ал. 10:
а) в т. 1 думите „производства на“ се заменят
с „предприятия за“;
б) в т. 2 думите „производства на перилни
препарати, козметика, фармацевтика, производство на сол, перилни препарати и др.“ се
заменят с „предприятия“;
в) в т. 3 запетаята след думите „рекултивацията им“ и думите „както и строежи, свързани
с отстраняване на екологични щети в района
на въздействието им“ се заличават;
г) създава се т. 4:
„4. строежи, свързани с отстраняването на
екологични щети в района на въздействие на
строежите по т. 1, 2 и 3 – по 3000 лв. на обект.“
8. В ал. 11 след думата „определени“ се
добавя „със закон или“.
9. В ал. 12 думите „(недвижими паметници
на културата с категория „световно значение“ и
„национално значение“)“ се заменят с „(недвижими културни ценности с категория „световно
значение“ и „национално значение“, определени
по реда на Закона за културното наследство)“.
§ 2. В чл. 31а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране“
се заличават;
б) в т. 2 думите „подземни улични мрежи“
и „улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране“
се заличават.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. електропроводи 110 kV – по 350 лв. на
километър, но не повече от 7000 лв., електрически подстанции и трансформатори 16 МVА
и над 16 МVА – по 350 лв. на обект, но не
повече от 7000 лв.;“
б) в т. 3 думата „отпадни“ се заменя с „отпадъчни“;
в) в т. 4 думите „питейни и“ се заличават,
а думата „отпадни“ се заменя с „отпадъчни“;
г) в т. 5 след думите „урбанизирани територии“
се добавя „с диаметър на тръбата над 219 мм“.
3. В ал. 3, т. 1 след думите „до 50 млн. куб. м“
и „до 80 м“ се добавя „включително“.
4. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за закриване на депа за отпадъци чрез
повърхностно запечатване с горен изолиращ
екран – по 500 лв. на обект“.
5. В ал. 5:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000 места за
посетители и/или с височина над 28 м – по
2000 лв. на обект;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници
за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация – по
1000 лв. на обект.“
6. В ал. 6 след думата „места“ се добавя
„включително“.
7. В ал. 7 след думите „до 100 МW“ се добавя
„включително“.
8. В ал. 8 думите „(недвижими паметници
на културата с категория „местно значение“)“
се заменят с „(недвижими културни ценности
с категория „местно значение“, определени по
реда на Закона за културното наследство)“.
§ 3. В чл. 31б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „пътищата, включително“
се заменят с „тях“ и се поставя тире, а думите
„пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране“ се
заличават;
б) в т. 2 думите „уличната мрежа, включително“ се заменят с „тях“ и се поставя тире,
а думите „улични съоръжения за осветление,
шумозащита, сигнализация, безопасност и
спиране“ се заличават;
в) създава се т. 3:
„3. съоръжения за пътища и улици от първа,
втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и
др. – по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „от закона“
се добавя „(елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни
и други мрежи, съоръжения и инсталации,
непопадащи в горните категории)“;
б) в т. 4 след думите „до 30 млн. куб. м“ и
„до 50 м“ се добавя „включително“;
в) в т. 5 запетаята след думата „съоръжения“
се заменя с тире, думата „включително“ се заличава, а след думата „канали“ се добавя „и др.“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. електропроводи до 35 kV включително – по 300 лв. на километър, но не повече
от 6000 лв.; трансформатори до 16 МVА – по
300 лв.;“
д) в т. 8 и 9 думите „пречиствателни съоръжения“ се заменят с „пречиствателни станции
към тях“;
е) създават се т. 10 и 11:
„10. топлоснабдителни (разпределителни)
мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, включително отклонения от
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магистрални проводи с диаметър на тръбата до
219 мм включително – по 200 лв. на километър,
но не повече от 4000 лв.;
11. локални пречиствателни съоръжения
за промишлени отпадъчни води – по 200 лв.
на обект.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст след думите „от закона“ се добавя „(жилищни и смесени сгради с
високо застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена
площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200
до 1000 места включително за посетители)“;
б) в т. 4 думите „и складове за търговия“ и
„(за образование, социални грижи, култура и
изкуство, религия, административни и битови
услуги, търговия, обществено хранене, хотели,
сгради и съоръжения за спорт и развлечения
и др.)“ се заличават, а след думата „места“ се
добавя „включително“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. лечебни заведения – център за спешна
медицинска помощ, център за трансфузионна
хематология, център за психично здраве, център
за кожно-венерически заболявания, комплексен
онкологичен център, дом за медико-социални
грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка – по 800 лв. на обект.“
4. В ал. 4 след думата „места“ се добавя
„включително“.
5. В ал. 5 след думите „до 25 МW“ се добавя
„включително“.
6. В ал. 6 след думите „от закона“ се добавя
„(озеленени площи за обществено ползване или
със специфично предназначение с площ над
1 ха, включително мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост
от предназначението им мемориални обекти,
увеселителни обекти с постоянно прикрепени
към терена увеселителни съоръжения и открити
обекти за спортни и културни дейности)“.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ от закона (електронни съобщителни мрежи или части от тях,
изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови
станции, радари, ретранслатори, радиорелейни
станции, радио- и телевизионни станции, както
и електронните мрежи, свързващи общинските
и/или областните центрове) се събира такса
по 1500 лв. на километър, но не повече от
15 000 лв., за съоръжения – по 750 лв. на обект,
но не повече от 15 000 лв.“
8. Създава се нова ал. 8:
„(8) За издаване на разрешение за ползване
на строежи от трета категория (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна
на предназначението на недвижими културни
ценности с „ансамблово значение“, определени
по реда на Закона за културното наследство)
се събира такса по 500 лв. на обект.“
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
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§ 4. Член 31в се изменя така:
„Чл. 31в. (1) За издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177,
ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от закона
се събират следните такси:
1. частни пътища – отворени и неотворени за
обществено ползване, горски и селскостопански
пътища, подпорни стени – по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към
тях – мостове, водостоци, кръстовища и др. – по
150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;
2. улици от второстепенната улична мрежа
V и VІ клас, подпорни стени – по 150 лв. на
километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях – мостове, водостоци, кръстовища,
улични съоръжения за осветление, сигнализация,
безопасност и др. – по 150 лв. на обект, но не
повече от 3000 лв.
(2) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
закона на строежите от четвърта категория по
чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от закона (жилищни
и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м
включително или с капацитет от 100 до 200
места включително за посетители) се събират
следните такси:
1. жилищни сгради със средно застрояване – по 500 лв. на обект;
2. смесени сгради със средно застрояване,
сгради и съоръжения за обществено обслужване – по 750 лв. на обект;
3. лечебни заведения за извънболнична
помощ – амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана
медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории
и дентални центрове, ветеринарни лечебни
заведения – клиники (лечебници); амбулатории
(кабинети); лаборатории – по 400 лв. на обект;
4. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни
урегулирани поземлени имоти, с капацитет от
50 до 100 паркоместа включително – по 500 лв.
на обект.
(3) За издаване на удостоверение за въвеждане
в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона
на строежите от четвърта категория по чл. 137,
ал. 1, т. 4, буква „в“ от закона (производствени
сгради с капацитет от 50 до 100 работни места
включително и съоръженията и складовете към
тях) се събира такса по 750 лв. на обект.
(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
закона на строежите от четвърта категория по
чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ от закона (озеленени площи за обществено ползване или със
специфично предназначение с площ до 1 ха,
включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост
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от предназначението им мемориални обекти,
увеселителни обекти с постоянно прикрепени
към терена увеселителни съоръжения, открити
обекти за спортни и културни дейности) се
събира такса по 750 лв. на обект.
(5) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
закона на строежите от четвърта категория по
чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и
смяна на предназначението на строежите от
тази категория) се събира съответната такса
по ал. 1 – 4 в зависимост от вида на обекта.
(6) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от
закона на строежите от четвърта категория по
чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ от закона (вътрешни
преустройства на сградите от първа до четвърта
категория, с които не се засяга конструкцията
им) се събира 50 на сто от таксата за съответната категория в зависимост от вида на обекта.
(7) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3
от закона на строежите от четвърта категория
по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж“ от закона
(електронни съобщителни мрежи, изграждани
в урбанизирани територии с високо и средно
застрояване, включително частите от мрежите,
попадащи извън урбанизираните територии, но в
границите на съответната община и/или област,
и съоръженията към тях) се събира такса по
150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.
(8) За издаване на удостоверение за въвеждане
в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона
на строежите от четвърта категория (вътрешни
преустройства на строежите или на части от тях
от първа до трета категория, с които се променя
предназначението, без да се засяга конструкцията
и без да се променят натоварванията) се събира
75 на сто от таксата за съответната категория
в зависимост от вида на обекта.“
§ 5. Член 31г се изменя така:
„Чл. 31г. (1) За издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177,
ал. 3 от закона на строежите от пета категория
по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от закона (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване,
вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ
до 1000 кв. м включително или с капацитет
до 100 места включително за посетители) се
събират следните такси:
1. жилищни сгради с ниско застрояване – по
300 лв. на обект;
2. смесени сгради с ниско застрояване, вилни
сгради, сгради и съоръжения за обществено
обслужване – по 500 лв. на обект;
3. сгради за паркинг-гаражи и открити
паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет до 50
паркоместа включително – по 300 лв. на обект;
4. площадки за игра, разположени на открито – по 300 лв. на обект;
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5. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия, открити, полузакрити
и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни
складове и работилници за ремонт на оръжие,
в които се съхраняват огнестрелни оръжия от
категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за
служебни и/или граждански цели в количество
не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като
барутно съдържание; пиротехнически изделия
в количество не по-голямо или равно на 20 кг
чиста пиротехническа смес; барут в количество
до 20 кг – по 500 лв. на обект;
6. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки – по
500 лв. на обект.
(2) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3
от закона на строежите от пета категория по
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от закона (производствени и складови сгради с капацитет до 50
работни места включително и съоръженията
към тях) се събира такса по 500 лв. на обект.
(3) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3
от закона на строежите от пета категория по
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ от закона (строежи
от допълващото застрояване, извън тези от шеста
категория) се събира такса по 150 лв. на обект.
(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3
от закона на строежите от пета категория по
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и
смяна на предназначението на строежите от
тази категория) се събира съответната такса
по ал. 1 – 3 в зависимост от вида на обекта.
(5) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3
от закона на строежите от пета категория по
чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ от закона (електронни съобщителни мрежи, изграждани в
урбанизирани територии с ниско застрояване,
включително и частите от мрежите, попадащи
извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, и
съоръженията към тях) се събира такса по
100 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) За започналите производства по
въвеждане в експлоатация дължимите такси
се събират по досегашния ред.
(2) За започнало производство по въвеждане в
експлоатация се счита производството, по което
искането до компетентния орган по чл. 177 от
Закона за устройство на територията е подадено
до влизането в сила на постановлението.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5372

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за отменяне на Правилника за устройството
и дейността на университет с наименование
Академия на Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 344 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115
от 2004 г.; изм., бр. 84 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Отменя се Правилникът за устройството
и дейността на университет с наименование
Академия на Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 344 на Министерския съвет от 2004 г.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 15
май 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от
2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г. и бр. 5, 85 и 99 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се нов чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Областният управител със заповед
създава комисия за работа с предложенията и
сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните
звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват
административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи
обществени услуги на територията на областта.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е
заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.
(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс, като:
1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост
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може да изиска от съответните административни
структури и/или организации допълнителна
информация;
3. предлага на областния управител да
сезира компетентните органи за постъпилото
предложение или сигнал;
4. информира подателя на предложението
или сигнала за предприетите действия;
5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.
(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3
областният управител има право да изисква
информация за производствата, образувани
по предложения и сигнали, подадени до него.
(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за
дейността си, който представя на областния
управител.“
§ 2. Досегашните чл. 7а и 7б стават съответно чл. 7б и 7в.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Япония
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави на Българския Червен кръст средства от
централния бюджет за 2011 г. в размер 15 960 лв.
за възстановяване на имущество, предоставено
като хуманитарна помощ на Япония чрез Българския Червен кръст, съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2011 г.
(2) Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на председателя на Българския Червен кръст.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение към чл. 1
Имущество, предоставено като хуманитарна
помощ на Япония чрез Българския Червен
кръст
Вид на
помощта

Количество

Единична
цена

Обща
стойност

Легла

168 броя

95 лв.

15 960 лв.

5375

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2011 г. за отпускане на
хуманитарна помощ за Япония
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер 200 000 лв. по бюджета
на Министерството на външните работи за
2011 г. за отпускане на хуманитарна помощ
във връзка с катастрофалното земетресение и
опустошителните приливни вълни в Япония от
11 март 2011 г.
(2) Бюджетните кредити по ал. 1 се одобряват
за сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2011 г.
Чл. 2. (1) Организирането, координирането и
предоставянето на помощта по чл. 1 се възлага
на министъра на външните работи.
(2) Помощта по чл. 1 се предоставя по
начина, заявен от правителството на Япония,
чрез банков превод по сметка на Японския
Червен кръст.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи и по
централния бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20
април 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5376
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР

за изменение на Националния рамков договор
за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2011 г. (ДВ, бр. 3 от 2011 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към изпълнители на дентална помощ
по прилагането и тълкуването на НРД.“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Договорът за изменение на Националния рамков договор за денталните дейности за
2011 г. е сключен на основание чл. 53, ал. 2 и се
обнародва в „Държавен вестник“ на основание
чл. 54, ал. 7 от Закона за здравното осигуряване.
За Националната
За Българския
здравноосигурителна
зъболекарски
каса:
съюз:
Надзорен съвет:
Гергана Павлова
Д-р Николай Шарков
Ивайло Московски
Д-р Георги Димов
Десислава Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Красимир Стефанов
Д-р Явор Голчев
Григор Димитров
Д-р Георги Сойтариев
Евгений Иванов
Д-р Румен Тодоров
Диана Хаджиангелова
Д-р Борислав Миланов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Петя Колева
Д-р Евгени Душков
Д-р Валентин Павлов
Управител на НЗОК:
Д-р Нели Нешева
Министър на здравеопазването:
Д-р Стефан Константинов
5287

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Висшия консултативен съвет по водите (ДВ,
бр. 39 от 2002 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на икономиката“ и „Министерството на енергетиката
и енергийните ресурси“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, думите „Министерството на транспорта
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
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на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а думите „Държавната агенция
„Гражданска защита“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.
2. В ал. 2 след думата „организации“ се
поставя запетая и се добавя „а за неправителствените организации, предложението се прави
съгласно ал. 4 – 7“.
3. В ал. 3 думите „едномесечен срок“ се
заменят с „30-дневен срок“.
4. Създават се ал. 4 – 9:
„(4) Представителите на неправителствените
организации (НПО) по ал. 1 могат да бъдат
лица, номинирани посредством платформи за
гражданско участие за мандат не повече от две
години. Номинацията се прави след отправена
писмена покана от страна на министъра на
околната среда и водите или оправомощено от
него лице до всички платформи за гражданско
участие, които предварително са заявили желание за участие. Поканата съдържа срок, в който
следва да постъпят конкретните кандидатури,
както и искане за предоставяне на информация
от страна на съответната платформа за броя
на НПО, включени в нея. Всяка платформа
за гражданско участие може да номинира
по един кандидат за представител в състава
на ВКСВ. Общият брой на представители на
платформи за гражданско участие в състава
на ВКСВ е 3-ма.
(5) Писмена информация за номинацията
по ал. 4 се внася в МОСВ, към която всеки от
номинираните представители прилага подписана
собственоръчно декларация съгласно образец,
даден в приложение № 1, че не участва в ръководен и/или контролен орган на политическа
партия, както и декларация съгласно образец,
даден в приложение № 2, подписана от председателя на съответната платформа относно
броя на НПО, включени в нея.
(6) След получаване на информацията по
ал. 5 министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него лице включва в
състава на ВКСВ онези трима кандидати,
номинирани от платформите за гражданско
участие, представили информация за най-голям
брой НПО, включени в тях (но не по-малко
от 10 НПО).
(7) В случай че към момента на отправяне
на поканата по ал. 4 броят на платформите
за гражданско участие е по-малък от три,
министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него лице по изключение
уведомява платформата, включваща най-голям
брой НПО, да посочи повече от един кандидат
за представител в състава на ВКСВ.
(8) Освобождаването на представител на
НПО може да стане:
1. по негово искане;
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2. при отзоваването му от страна на НПО,
които са го номинирали;
3. в случай на отказ да попълни декларацията
съгласно образец, даден в приложение № 1, или
при невярно декларирани данни в нея;
4. при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 5;
5. при наличието на влязла в сила присъда
за извършено престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс;
6. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължи повече от три месеца;
7. в случай на смърт.
(9) При наличието на някоя от хипотезите
по предходната алинея номинирането на нов
представител на НПО става по реда, по който
е избран този, чието място е било освободено
и до края на мандата му.“
§ 2. Създава се приложение № 1 към чл. 5,
ал. 5:
„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 5
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ………………….. декларирам, че
не участвам в ръководен и/или контролен орган
на политическа партия.
Известно ми е, че за декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.
ДАТА:……………....

ПОДПИС:…………….“

§ 3. Създава се приложение № 2 към чл. 5,
ал. 5:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ………………….............................
декларирам, че представляваната от мен платформа за гражданско участие включва ……........ броя
неправителствени организации. Прилагам доказателства относно представителната ми функция.
Известно ми е, че за декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.
ДАТА: ……………....

ПОДПИС: …………….“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Навсякъде в правилника думите „Главната дирекция по водите“ се заменя с „Дирекция
„Управление на водите“.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
5248
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37
от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г. и бр. 18 от 2011 г.)
§ 1. В приложението се правят следните изменения и допълнения:
1. Заявлението за входяща регистрация на физически лица за 2011 г. се изменя така:
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2. Заявлението за входяща регистрация на юридически лица за 2011 г. се изменя така:
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07!!#**(!M
07!!((*$3(!(*$390

;

07!(%($(*$3(6(7!#)!!!$"#!69  ;
$3(6*(( !(6(!!$"#")*(,*$(("#L(9 =;
$3(6*(( !(6(!!$"#")*(,L(-$ ()*$(("#)!9 =;
07!(%($(*$3(6))(-(!/,+("*,"),)9 &;
07!(%($(*$3(6#,"/!3)!$!)-/,+("*,"),)9 1;
07!(%($(*$3(6,!5$/,$-(!/,+("*,"),)9 N;
07!(%($(*$3(6,%!L##L#-/,+("*,"),)9 NO;
07!)$!.(!(,%!L##L#,#( !"#'6,/3(,.(>+$69 NP;
07!)$!.(!(,%!L##L#,(!/$!)!$"),(L(9 NQ;
07!*+.(!(*,"),)(#,!$6#,#( !"#'6,@!-/,+("
*,"),)9 1;
*()"+- !("6(#)!$(),(")* $PV5$ $OO) #)!$(6#!#"*!"),!()!((!,!(((
0)(%)
 *"-*! ))
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!!!$!=*$3)!$(!(%6/36,$!(!**(!: <=

07!*+.(!(*,"),)(#,!$6#,(!/$!)!$"),(L(-/,+("
*,"),)9 1;
07!*+.(!(*,"),)(#,!$6#,())('6,(-/,+("
*,"),)9 1O;
!#$ (*$3(69

;

5""**+$(!(*$.!(@#()"),(!5

$3(6* )'*$3(6",+("!#),5R5 19 ;
07!**(!*,)!$(*!"(6$(-*!(( !(*!/)#9;
5""**+$(!(*$.!(@#()"),(!5

/3#'!() !"#$%
1*!( 15*"*)('*,$6,3)$%!(:



1*!)!")%6 1*>< 0&&"#*!)'"),!!(!#)'$("+")6(!-!((!
*()R!"!%)))(#()"),(!$#*!)!")%6,&+,"#6!")+



1*!( 15*"*)('*+$(3!()$%!5,"$' L('*+$(3,(!5



/3!#$%
" #*!"),!(#'!()"$!)(
0+$"!("+(()6,$!(!)9!(;!(*$' !()"'/"6-/+)*'/$#',("+$"(
'"$,6)( $)(=!$!()POS5S
O*()"+"'"$,6)*"7!)!!#)!-#)#()"),**(!
P ),+.,- !"**",(!)(6,$!(!)-*!*,$)("7!)!!#)!-#)
#()"),"'/"6-3!"'6,*+$!(",/!(")+*("$'.)!$)!(=)()!
*!"),)!$( ,*!L"#)#"6,+4,(!(*,!#
Q ),+.,- !"$!',!6,(!-3!*"+"),(,+4,(!)(("*!#%6(!!!$"#)
")*("),$3!"'6*"+"),!)('*+$(3!(*!"),)!$"+*()- !,*),!("$' L
@((",)"'/"6(6/+!*$)!(
R6,$!(!)"*"(," #!!!$"#*$3-#)*$,*!)!#'3)")*("#(
S*()"+- !@((",)"'/"6"7!)!M0

- 1- 1- 1O- NP- NQ

"!*$3) ,*!L"#@(()(!,!!!$!)9 ;T =- =-  "!*$3
,*!L"#!!!$"#@(,)!("!$"#)!L(9 =0=;T*"7!)!(%($(*$3(6
 - &- 1- N NO)(%($(6/.!)(=!*'/$#>+$6
*"

!#$%-+$.)!$(' ")!*"7!!#**(!-/((
!#$(*$390
-  - =- =- - -;
U!"*,'"$,6)*+.(!(!6),/!!!$"#!#$ ("+")6(!-*!!$!("+"
*,!((")+(!!!$!)7()!*%!$)!-#)#()"),"'/"6
+$.,"!-"+7(6,#'!())!-#,3"(,(!)*$,(!(!!!$"#)!*%!$"#)#()"),"'/"6-*(!Q9*!);()()(#()"),(!
O1+))(*,(!((")63)6,$!(!!!!$"#)!*%!$-"#)#()"),
**(!),6)(<"$,6)*+.(!(!6),/!!!$"#!#$ ("+")6(!
*!!$!("+"*,!((")+(!!!$!)7()!
P*()"+"!@(%)!!!!$"#!6* !/Q)'"$,6)*'")")
**(!(!!!$"#)!*%!$*"7!*$3(!(*$3/3)!!($(#)!
*")6((*"39-/);*%!$)!-#)#()"),"'/"6","+),!)"),!")!
!@(%
*"
*()"+- !("6(#)!$(),(")* $PV5$ $OO) #)!$(6#!#"*!"),!()!((!,!(((
0)(%)
 *"-*! ))
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!!!$!=*$3)!$(!(%6/36,$!(!**(!: <=

!#$%-+$.)!$(*' ")!*!#)! = =
U!,+4,!!!$"#!L("),+7'*$3,*$(("#L("*(( !(6*(!Q9*!);
("$!*+,)*$3(!9**+$(!)!"##()"),)!*6# =;
U!,+4,!!!$"#!L("),+7'*$3,L("( !(6-$ ()*$(("#)!*(!Q9*!);
("$!*+,)*$3(!9**+$(!)!"##()"),)!*6# =;
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*6# 
*()"+- !*$3)!-"#)#()"),",/7,)(3)!()(* $O-$))#(
/$ ()(/!9>=;
U!"*,/()!( !(6)-*"(,*,!)!/6,6,(!(3)!()!(* )'
-"+$"( $-$R)>=
O*()"+- !*,$6+$,"$*$('*,$!(!(3)!(() )'9 $V-$)>=;
3!"*,!.)!*!!$!(,(!
P*()"+- !(!*$!.(**(!"!("+3*$3*6#PWW!#$ (*$3(6WW
6#OWW $3(6* )'*$3(6",+("!#),5R5 1X!!!$"#!WW
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*"7!)!(%($(*$3(6  - &1- N- NO
6*'/$ (+$.!(6#+(%($(6/.!)
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*"7!) &
U!*+$.,,+4,!!!$"#!L(")*!)!#'3)")*("#(#)#)!$"),
),*" ,," #!!!$"#!-#)//),-.,)(-#))$!.
 !*(!!()()!S-VY"+)$!.$))(-#L)!#'*!(*!(*!(
#())())(!,)!!$6
O6,6,- !' "),,"7!)(/(!@!!()()#$ !"),))(-*$!.3(**(!
*"),'*-*!!$!()(Z&)([
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*"7!) 1
U!*+$.,)$!.6,!()!#,5$(%*"7!) 1,"#(L$#O(!,
(()(#()"),(!
 !*)!.,$! (#,)
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*"7!) 1- 1$ 1O
 )!.,$! (#,)
U!*+$.,)$!.(L$#Y\)6,!()!#,*"7!)! 1- 1$ 1O,
"#(L$#O(!,(()(#()"),(!
O!)5@!)!-#)#()"),**(!"!")(,=!")+(@!)!
*,"),(#,!$6#"+$"( !/FP)Y@!,'V
*"

!#$%-+$.)!$(*' ")!*"7!) NO- NP- NQ
*()"+- !("6(#)!$(),(")* $PV5$ $OO) #)!$(6#!#"*!"),!()!((!,!(((
0)(%O)
 *"-*! ))
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!!!$!=*$3)!$(!(%6/36,$!(!**(!: <=

U!*+$.,)$!.6,!()!,%!L#5$#L#*"7!) NO- NP NQ,"#
(L$#O(!,(()(#()"),(!
*()"+""#,(!)' "),"*!()"7!)! NO- NP- NQ
*"



N!$6(@%6)-",+("!)6,$!(!-/+!*3( !M
$!#)((*3
/#(,!(*3


*()"+- !("6(#)!$(),(")* $PV5$ $OO) #)!$(6#!#"*!"),!()!((!,!(((
0)(%P)
 *"-*! ))

*()"+- !("6(#)!$(),(")* $PV5$ $OO) #)!$(6#!#"*!"),!()!((!,!(((
0)(%P)
 *"-*! ))
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Ƚɨɜɟɞɚ
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ɇȾɀ

ɇȾɄ
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5. Добавя се Приложение за кандидатстване по схемата за подпомагане на производителите на
ягоди и малини, предназначени за преработка, към ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
2011, както следва:
„

ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2011
Приложение за кандидатстване по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини,
предназначени за преработка
УИН
Специфични документи, необходими при кандидатстване за схемата за подпомагане на
производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
1. Копие от Договор между земеделския стопанин
(физическо или юридическо лице) с одобрен първи
преработвател
ИЛИ
2. Копие от Договор между одобрен изкупвач,
представляващ кандидата, и одобрен първи
преработвател
ИЛИ
3. Копие от Договор между признатата организация на
производители, представляваща кандидата, и одобрен
първи преработвател
ИЛИ
4. Копие от Договор между временно признатата група
производители, представляваща кандидата, и одобрен
първи преработвател
ИЛИ
5. Декларация за преработка от признатата
група/организация на производители в случаите, когато
е одобрен първи преработвател, че ще преработи
доставените количества ягоди и/или малини от
земеделските стопани, които представлява
6. Копие от Договор между земеделския стопанин и
представляващата го страна по т. 2, 3, 4, 5

□
□
□
□
□

7. Декларирам, че ще представя пред РА документи,
доказващи реалната доставка на пресни ягоди и/или
малини, в 10-дневен срок след фактическата доставка

□
□

“
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6. Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания 2011 г. се изменя така:
„

Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2011
УИН
Ново заявление

Редакция на парцели/направления/животни/ пчелни семейства

Кандидатствам за първа година
Участвам за

(словом)

поредна година

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за
извършване на агроекологични дейности от ново направление
Попълва се общата площ от „Таблицата на
използваните парцели”, заявена с агроекологичен код

Общата площ, с която кандидатствам за
плащания
през
настоящата година, е в размер на:

ха агроекологични

Попълва се, когато вече сте одобрен за участие

Общата одобрена площ за агроекологичните
плащания през първата година на поемане на
агроекологично задължение е в размер на:

ха

Таблицата се попълва от кандидати, които изпълняват дейности свързани с площи

xа

Разликата между общата одобрена за участие площ през първата година и
площта, с която кандидатствам през настоящата година, е:

Таблицата се попълва от кандидати, които изпълняват дейности свързани с животни

Общият брой на животните от редки
местни породи, с който кандидатствам
през текущата година е:

Общият брой одобрени животни от редки и
местни породи, за които имам поет ангажимент е:

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

Порода на животното/животните

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

`

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

%
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Общи декларации при кандидатстване за АЕП
Декларирам, че:
1. Ще предоставя, до 30 ноември на втората година, a за одобрените кандидати през кампании 2008 г. и 2009
г. – с настоящото заявление за плащане, поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на
опит за извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности:
1.1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс,
обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности,
целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони
2000 – 2006 г. по програма САПАРД.
1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни
продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично
задължение), издадено от контролиращото лице (за под-мярка „Биологично земеделие”)
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения от началото на
първата година на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”.
3. Ще водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство през 5–те години
на поетото задължение.
4. Запознат съм и спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 214
„Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за
които кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Ще извършвам агроекологичните дейности или направления, които се основават на площ, върху едни и същи
земеделски площи в продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния
ми ангажимент.
6. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските
производители, както и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита (ПРЗ).
7. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам правилата за добра земеделска практика, утвърдени
съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници (обн, ДВ, бр. 27 от 11.03.2007 г.).
8. Запознат съм и спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще изпълнявам
в 5 последователни години.
9. Запознат съм, че агроекологичните плащания ще бъдат преустановени, при отказ от моя страна да спазвам
нови завишени изисквания.
10. При изменение на базовите изисквания и отказ от моя страна да поема задължение да спазвам завишени
изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
11. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния
размер или с повече от 2 хектара, ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички
подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели. (Само за
дейности, изпълнявани върху площ).
12. Поемам ангажимент да не намалявам броя на одобрените за подпомагане животни от предходната година, за
оставащите години от поетия ангажимент. (При извършване на дейности по опазване на животни от
застрашени от изчезване местни породи).
13. Не получавам подпомагане за заявените по мярка 214 „Агроекологични плащания” площи и животни за
извършване на същите дейности по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда
по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските
райони в Република България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.), по програми и мерки, финансирани от
Структурните фондове на ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд), както и по
Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
14. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
сlързани с Директива 2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007
– 2013 г.
15. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата
на компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”и същите могат да бъдат увеличени или
намалени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за
предоставени от мен неверни данни
Подпис:
Печат:
/за ЕТ и юридически
лица/
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Общи документи, които следва да се представят при кандидатстване за АЕП
/Когато се предоставят със заявлението за подпомагане/ плащане/

1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс,
обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция (до 30 ноември на
втората година, a за одобрените кандидати през кампании 2008 г. и 2009 г. – с подаване на настоящото
заявление за плащане).
2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3. „Развитие на селскостопански дейности,
целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони
2000 – 2006 г. по програма САПАРД.
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на
биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (за подмярка „Биологично земеделие”).
4. Копие от пълномощното, чрез което изрично се упълномощава друго лице да управлява агроекологичните
дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец). В този случай, документът
по т.1 - 3 трябва да е на името на упълномощеното лице.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Биологично земеделие”
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство”

Декларирам, че:
1. Спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
2. Запознат съм с изискванията и ще използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
3. През предходна година съм предоставил копието от договор и/ или анекс с контролиращо лице, получило
разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
или
- договор и/ или анекс с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор)
И
- договор и/ или анекс между контролиращото лице и третото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор).
4. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1
от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г).
5. Предоставеният договор и/ или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз обхваща
всички земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично
растениевъдство”.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част
от него, разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни
от настъпване на събитието, като представя и копие от документ от съответното подразделение на
Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
7. В случай на промяна на заявената за подпомагане култура, и/или удължаване на периода на преход на парцел
и/или връщането на биологичен парцел в период на преход, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни
дни от промяната, като приложа променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или
документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на
парцел или връщането на биологичен парцел в период на преход.
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Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство”
1. Копие от договор и/или анекс с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на
посевен и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 от 27.05.1998 за
фитосанитарния контрол. (Само при условие, че е отбелязана т.4 от Специфични декларации по
направление „Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадено
от контролиращото лице по т. 1 (краен срок 30.09 на петата година).
4. Копия от:
- договор и/ или анекс с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за
трето лице, което притежава такъв договор);
- договор и/ или анекс между контролиращото лице и третото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за
трето лице, което притежава такъв договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за
предоставени от мен неверни данни
Подпис:
Печат:
/за
ЕТ
и
юридически лица/
Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство”
Декларирам, че:
1. Няма да намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под минималния брой
от 20 пчелни семейства.

2. Отглеждам всички пчели семейства в стопанството по метода на биологичното производство.
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и т. 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството.
4. Най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година ще представя в ДФЗ-РА анекс към
договора ми с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.

5. В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален поради смърт, кражба или
унищожаване, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието,
като представя и копие от документ от контролиращото лице или от съответното подразделение на
Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
6. През предходна година съм предоставил копието от договор и/ или анекс с контролиращо лице, получило
разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
или
- договор и/ или анекс с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор)
И
- договор и/ или анекс между контролиращото лице и третото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор).
7. Предоставеният договор и/ или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз обхваща
всички пчелни семейства в стопанството ми.
Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”
1. Копие от договор и/ или анекс с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед на
изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

3. Попълнена таблица за описание на пчелина.
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4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с
правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадено от
контролиращото лице по т.1 (краен срок 30.09 на петата година)
5. Копия от:
- договор и/ или анекс с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за
трето лице, което притежава такъв договор);
- договор и/ или анекс между контролиращото лице и третото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за
трето лице, което притежава такъв договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” (ВПС 1)

Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от
Закона за лова и опазването на дивеча.
2. Ще поддържам всички парцели в блока на земеделското стопанство само с паша или само с косене.
3. Ще поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в случай че извършвам
свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената площ чрез
косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба).

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС 1)
1. Копие от годишно разрешително за паша или Позволително за странични ползвания (паша или сено), когато се
ползва наета земя в защитената територия.

Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС 4)

Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на дивеча.
2. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс на обучение съгласно
Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за
растителна защита (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.)

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС 4)
1. Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория,
издадено от БАБХ. (Само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година)
или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил
(само ако предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/
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Под-мярка „Поддържане на характеристики на ландшафта”
Специфични декларации по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”

Декларирам, че:
1. Водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и
биологично активни вещества за всеки парцел (по образец, одобрен от министъра на земеделието и
храните).
2. Ще информирам съответната ОДБХ преди извършване на растителнозащитни мероприятия с авиационна
техника.
3. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс на обучение, съгласно
Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за
растителна защита.
4. Не съм предлагал и няма да предлагам на пазара плодовете от овощната градина.

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
1. Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория,
издадено от БАБХ (само ако предвиждате използването на такива продукти през текущата година)
или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден профил
(само ако предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година)
3. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина, че тя отговаря на
изискванията на направление “Традиционно отглеждане на овощни градини” от мярка „Агроекологични
плащания” (при подаване на „Заявление за подпомагане”)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Опазване на почвите и водите”
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и
водите”

Декларирам, че:
1. Върху декларираните парцели извършвам сеитбообращението, съгласно заверения план, представен през
първата година на участие в мярката.

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и
водите”
1. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага
сеитбообращение (представят се в ДФЗ-РА през първата година при кандидатстване и през петата година
най-късно до 30.09).
2. Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества на
база на резултатите от извършения агрохимичен анализ, заверен от дипломиран агроном.
3. Копие от диплома за висше образование на агронома, изготвил и заверил плана.

Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия”

Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за опазване на земеделските земи.
2. Площта, която е включена в дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища”, не е и няма да бъде
включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм регистриран за участие с
парцели по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища”.
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Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”
1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности, съгласно изискванията за управление на
направлението, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.
3. Копие от актуализирани скици на имотите за промяна на начина на трайно ползване на площите, превърнати в
пасище, издадена от Общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите или от Службата по
геодезия, картография и кадастър (за дейността „Превръщане на обработваеми земи в пасища”, представя
се със „Заявлението за плащане” до третата година от включване в мярка „Агроекологични плащания”)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Традиционно животновъдство”
Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”

Декларирам, че:
1. Ще ползвам постоянно затревени площи за паша на животните, в съответствие с изискванията за поддържане
на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2 ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството (с изключение на
Източнобалканска свиня)
2. Ще отглеждам животните, за които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на броя им,
вследствие на клане, смърт или кражба, ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 30 ноември на
текущата година или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година.).
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със Заповед № 125 / 05.02.2007г.
на изпълнителния директор на БАБХ (Образецът е свързан с контрола на здравеопазването на животните –
КЗЖ).

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от
ИАСРЖ или съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от
изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната
община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от горския фонд.
4. Документ за загубите на животните (до 30 ноември на текущата година или с подаване на „Заявлението за
плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след тази дата).

Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”)

Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите чл. 21 от Закона за защитените територии.
2. Запознат съм и спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи, съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със Заповед № 125 / 05.02.2007г.
на изпълнителния директор на БАБХ (Образецът е свързан с контрола на здравеопазването на животните –
КЗЖ).
5. Ще представям при проверка на място образец КЗЖ 9 – ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване на животните.
6. Нямa да извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за паша, издадено от съответната
дирекция на национален парк „Пирин” или „Централен Балкан”.
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Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”)
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Пирин” или
„Централен Балкан”
2. Копия от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от Международна асоциация на
каракачанските кучета
3. Копие от удостоверение от Международна асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

*Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр. ...................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, съдействал за попълването на заявлението:
...................................................................................................................................................
Номер на приемо-предавателен протокол:
*Попълва се безплатно само за кандидати - полупазарни стопанства, получили финансово
подпомагане по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
от ПРСР 2007 – 2013 г.
Общо заявление за плащания на площ. Приложение АЕП УРН
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ 2011
Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания
Описание на пчелините в стопанството ми

№

ЕКАТТЕ

№ на пчелина / съгласно регистрацията му в БАБХ/

Брой пчелни семейства в
пчелина

1

2

3

4

Общ брой пчелни семейства
Подпис:
Печат:

/за ЕТ и юридически лица/

Код на
агроекологичната
дейност
АП 11 / АП 12
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7. Инструкцията за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания се изменя така:
„

Инструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за
Агроекологични плащания

ВАЖНО!
Приложението за агроекологични плащания е НЕРАЗДЕЛНА част от Заявлението за
регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато кандидатствате за подпомагане по
мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.!
Обща информация при кандидатстване за агроекологични плащания
Тази част от инструкцията съдържа информация за начина на подаване на приложението
за агроекологични плащания и общите изисквания към кандидатите.
Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на
доброволен принцип поемат агроекологични задължения. Плащанията за агроекология
покриват само тези дейности, които надвишават задължителните стандарти по членове
5 и 6 и Приложения II и III на Регламент (EC) N° 73/2009, минималните изисквания за ползване
на торове и продукти за растителна защита, както и други задължителни изисквания,
наложени чрез националното законодателство и определени в Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Агроекологичните задължения могат да бъдат свързани с изпълнението на
дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на животни от
редки местни породи. Кодовете за съответните дейности и възможните комбинации са
посочени в таблица 1 от инструкцията. По правило, агроекологичните задължения трябва
да бъдат поети за срок от 5 последователни години. Срокът на поетите от Вас
задължения започва да тече от началото на годината на подаване на „Заявление за
подпомагане”, за което ще получите Уведомително писмо от ДФЗ-РА с одобрени парцели,
животни или пчелни семейства по тази мярка.
За кандидатстване за извършване на агроекологични дейности за направления
„Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологични важни места” и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и
водите” промени в първото „Заявление за подпомагане” могат да се правят до 30 март.
Когато подавате „Приложението за кандидатстване по мярка АЕП” за първи път
през текущата година, независимо дали е „Заявление за подпомагане” и „Заявление за
плащане” или само „Заявление за плащане”, е необходимо да отбележите полето „Ново
заявление”.
Когато искате да извършите корекции във вече подадено заявление, трябва да
заявите това, като отбележите второто квадратче „Редакция на парцели/ направления/
животни/ пчелни семейства”.
Когато извършвате редакция във вече подадено заявление през текущата година, са
възможни два случая:
1. Когато редактирате парцели, животни или пчелни семейства по вече заявени
направления, не е необходимо да представяте отново цялото „Приложение за
кандидатстване по мярка АЕП”, ако дейността, за която кандидатствате, не изисква да
поемете задължение по специфична за агроекологичната дейност декларация или
представяне на специфичен за дейността документ за допълваната агроекологична
дейност от това направление. В този случай, е необходимо да коригирате данните от
първата страница на заявлението, да го подпишете, да изпишете имената си, а ако сте
юридическо лице или едноличен търговец - и да поставите печат. Корекциите трябва да са
съобразени с извършените от Вас редакции в „Заявлението за регистрация” и с
декларираното в „Таблицата на използваните парцели”, „Таблицата на отглежданите
животни” и „Таблица за описание на пчелина”.
Ако е необходимо да поемете специфична декларация или да предоставите
специфичен документ за извършваните дейности или отглежданите култури (например,
ако добавяте парцели, върху които ще отглеждате посевен или посадъчен материал), Вие
трябва да попълните отново цялото „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП”, в
т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
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Корекции в парцелите, на които извършвате агроекологични дейности по
направления „Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи,
разположени в орнитологични важни места” и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвата и водите”, могат да се правят САМО до 30 март.
2. Когато искате да извършите промени във вече подадено заявление, свързани с
добавяне на парцели, животни или пчелни семейства за извършване на агроекологични
дейности по ново направление или е необходимо да поемете ново задължение чрез
специфична декларация или когато предоставите специфичен документ, е необходимо да
попълните изцяло последното „Приложение за кандидатстване за Агроекологични
плащания”, в т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
За редакция, свързана с добавяне на ново направление, отбележете

Ново заявление

Редакция на парцели/ направления/ животни/ пчелни семейства

Цялото „Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания”, което сте
предоставили с отбелязана „Редакция на парцели/направления/животни/пчелни семейства”
и е с най-късна дата се приема за окончателното за текущата година. Парцелите,
животните и пчелните семейства, заявени в окончателното „Заявление за регистрация”,
са крайни за текущата година.
ВАЖНО!
Разплащателната агенция (РА) може да не одобри, да откаже или намали плащанията,
ако заявлението не е попълнено изцяло (когато е необходимо) и коректно в
предвидените срокове.
Ако първото заявление е попълнено със съдействие на служител от Национална служба
за съвети в земеделието, последното също трябва да бъде подписано и подпечатано
от служителя, съдействал за попълването му.

Попълване на приложението за кандидатстване за агроекологични плащания
Когато кандидатствате за първи път, т.е не сте кандидатствали в предходна година и/или
не сте бил одобрен за участие, трябва да отбележите това обстоятелство в следващото
поле.
Кандидатствам за първа година

Х

Когато в предходна година сте бил одобрен за участие, в следващото поле трябва да
запишете поредната година, като отбележите и полето. На практика 2011 г. за
одобрените кандидати, кандидатствали през 2008 г., е „четвърта” поредна година, което се
изписва в празното място и се отбелязва насрещното квадратче. За одобрените кандидати,
кандидатствали през 2009 г., 2011 се явява трета поредна година и съответно в празното
място се изписва „трета” поредна година и се отбелязва квадратчето. За одобрените
кандидати, кандидатствали през 2010 г., 2011 се явява втора поредна година и съответно в
празното място се изписва „втора” поредна година и се отбелязва квадратчето.
Ако кандидатствате за първа година, не отбелязвате нищо в това поле.
Участвам за втора поредна година
(словом)

Х

Отбележете САМО ЕДНО от тези две полета!

2
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ВАЖНО!
Петгодишният срок за изпълнение на агроекологичните дейности започва да тече от
началото на годината на подаване на новото заявление за подпомагане за всички
одобрени парцели, животни и пчелни семейства. Ако бъдете одобрен за участие в
мярката, Вие ще получите уведомително писмо за регистрацията Ви за участие за
подпомагане по мярката.
Когато кандидатствате за първи път по тази мярка, трябва да отбележите и
ДВЕТЕ полета!
Х

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Х

Когато през предходна година сте бил одобрен за участие с парцели, животни или пчелни
семейства за извършване на агроекологични дейности по едно направление, а през
текущата година желаете да разширите извършването на агроекологични дейности от
НОВО направление, е необходимо да отбележите това обстоятелство в следващото поле.
Например, ако през 2010 г. сте бил регистриран за участие с парцели за извършване на
дейности по направление „Биологично растениевъдство”, а през 2011 г. желаете да
кандидатствате за подпомагане и за „Биологично пчеларство”, то Вие трябва да
декларирате, че желаете да кандидатствате с НОВО направление, като отбележите това
в полето. В този случай, ако бъдете одобрен за участие, срокът на новопоетите от Вас
агроекологични задължения започва да тече от началото на текущата година. Ако
парцелите, животните или пчелните семейства от новото направление бъдат одобрени за
участие, ще получите уведомително писмо от ДФЗ-РА.
Ако не бъде одобрено участието ви с нови парцели, животни или пчелни семейства,
вие трябва да продължите изпълнението на вече поетите задължения от предходната
година.
През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за
извършване на агроекологични дейности от ново направление.
Х
В това поле запишете ОБЩАТА площ на
всички парцели, срещу които сте отбелязали
код на извършваната от Вас агроекологична
дейност в „Таблицата на използваните
парцели” в общото заявление за подпомагане.

В това поле трябва да запишете общата
одобрена площ през ПЪРВАТА година, през
която сте бил одобрен за участие. Общата
одобрена площ можете да вземете от
„Уведомителното писмо”, с което сте
регистриран за участие в мярката или от
„Таблицата на използваните парцели” с
одобрените през първата година на
участие в мярката парцели за извършване
на агроекологични дейности.

В случай, че кандидатствате за първа година, трябва да е попълнено САМО ЛЯВОТО
поле!
Общата площ, с която
кандидатствам за агроекологични
7,5 ха
плащания през настоящата година, е
в размер на:

Общата одобрена площ за
агроекологичните плащания през
първата година на поемане на
агроекологично задължение е в
размер на:

8 ха

В следващото поле е необходимо да направите изчисления за разликата между Общата
одобрена площ и Общата площ, заявена през текущата година. Вие можете да
намалите с до минус 10 % одобрената площ за извършване на агроекологични дейности за
целия петгодишен период на подпомагане, като НЕ Е необходимо да подавате ново
„Заявление за подпомагане”. Трябва да подадете само „Заявление за плащане” за намалената
площ, за която следва да извършвате агроекологичните дейности до края на петгодишния
ангажимент и съответно ще бъдете подпомаган за намалената площ.
Ако ползвате примера и записаните общи площи по-горе, то Вие трябва да отбележите
следните стойности на разликата между одобрената през ПЪРВАТА година площ и
заявената през ТЕКУЩАТА ГОДИНА.
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В лявото поле запишете разликата между одобрената и общата площ, с която
кандидатствате през настоящата година.
7,5 – 8 = - 0,5 ха.
- 0,5 xа
Разликата между общата одобрена за участие площ през първата година и -6,25 %
площта, с която кандидатствам през настоящата година, е:
В този случай, заявените за участие през текущата година площи са с минус 6,25 % помалко от одобрените площи през първата година и трябва да отбележите, че подавате
„Заявление за плащане”, т.е. продължавате 5-годишното задължение със 7,5 ха, за които ще
получавате подпомагане.
Ако разликата надвишава минус 10%, то Вие следва да възстановите получените до
момента агроекологични плащания, тъй като не сте спазили агроекологичното си
задължение.
При увеличаване на общата одобрена за подпомагане площ с до 20 на сто от първоначалния
размер, но с не повече от 2 хектара, през първите три години, не поемате ново агроекологично
задължение, а разширявате ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие
че новите площи отговарят на изискванията на мярка 214 „Агроекологични плащания”.
При увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер
или с повече от 2 хектара, през първите три години, поемате ново агроекологично задължение
за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда за
одобрение за подпомагане на парцели.

При увеличаване на одобрената за подпомагане площ след третата година, без значение от
размера на увеличението, задължително поемате нов петгодишен агроекологичен
ангажимент за всички площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане
на парцели.

В следващите полета трябва да отбележите съответния брой животни от редките
местни породи (съгласно приложение № 6 в Наредба 11 за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР). Във всеки ред се изписва само една порода
на животните, отглеждани от Вас. В дясното поле се записва броя на животните, за които
имате поет ангажимент, а в лявото поле броя от съответната порода, заявен през
текущата година. Когато броят на заявените през текущата година животни от една
порода е по-малък от броя, за който сте поели ангажимент следва да предоставите
документи за загуба на животните.
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Общият брой на животните от редки
местни породи, с който
кандидатствам през текущата
година е:

Общият брой одобрени животни от
редки и местни породи, за които
имам поет ангажимент е:

Българска мурра

Българска мурра

250

На първа страница и след всяка секция на под-мярка от мярка 214 „Агроекологични
плащания” трябва да се подпишете и, ако кандидатствате като едноличен търговец (ЕТ)
или юридическо лице, да поставите печат.

ВАЖНО!

Не се подпомагат земеделски стопани за площи и животни, за извършване на същите
дейности, подпомагани по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности,
целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България
(САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.), по програми и мерки, финансирани от Структурните
Попълване на
секцията
„Общи декларации
кандидатстване
за фонд),
АЕП” както
фондове на ЕС (Европейски
фонд
за регионално
развитие, при
Европейския
социален
и по Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
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Чрез декларациите в тази част на заявлението, поемате задължения, които трябва
да спазвате в 5-годишния период на изпълнение на агроекологичните дейности.
Общите изисквания за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” са:
1.
Да преминете обучение и/или информационна дейност или да докажете
наличието на опит за изпълнение на агроекологични дейности
2.
По време на 5-годишното задължение да водите дневник за извършваните
земеделски дейности в стопанството.
3.
По време на 5-годишното задължение да спазвате условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона
за подпомагане на земеделските производители, както и минималните изисквания за
торене и използване на продукти за растителна защита на територията на цялото
земеделско стопанство.
Ако кандидатствате за подпомагане по тази мярка с дейности, свързани с площ, не
е задължителна т. 12 от общите декларации, но останалите декларации са задължителни.
Ако не отбележите някоя от задължителните декларации, заявлението ще бъде
некоректно попълнено. В този случай, ДФЗ-РА може да не одобри за участие в мярката
цялото заявление и няма да изплати финансовата помощ по мярка „Агроекологични
плащания”. Ако изпълняваните от Вас дейности са свързани с отглеждане на редки местни
породи животни или на пчелни семейства по биологичен начин, не е задължително да
декларирате т. 5 и т.11 - всички останали декларации са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
Декларирането на т. 3 означава, че ще водите дневник на стопанството. Този
дневник не се заверява никъде и не е по образец. Вие трябва да вписвате всички извършвани
дейности, например: на 15 юли 2009 закупих едно говедо или извърших косене на
затревените площи или използвах продукти за растителна защита или извърших дълбока
оран на парцел №…. и т.н. При проверка на място, представителите на технически
инспекторат на ДФЗ-РА ще заверяват дневника на стопанството. Ако при проверката на
място се установи, че Вие не водите дневник на стопанството, ДФЗ-РА ще намали
финансова помощ за текущата година. В дневника трябва да са описани ползваните от Вас
парцели и номерата на договорите, по силата на които ползвате площите, които не са
Ваша собственост.
Декларирането на т. 14 означава, че не можете да заявявате за подпомагане едни и
същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/EО – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 –
2013 г.
Декларирането на т. 15 означава, че сте уведомени и сте съгласни на всеки две
години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. да преразглежда нивата на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да
бъдат увеличени или намалени.
Попълване на секцията „Общи документи, които следва да се представят при
кандидатстване за АЕП”
Документите в секцията „Общи документи” не са задължителни към момента на
кандидатстването по мярка „Агроекологични плащания”. Отбележете само полето срещу
документа, който представяте в момента на кандидатстване или сте представили в
предходна година. Представянето на поне един от тези документи е задължително, като
крайният срок е 30 ноември на втората година от одобрението, а за одобрените
кандидати от кампания 2008 г. и 2009 г. крайният срок е с подаване на заявленията за
подпомагане през 2011 г. В случай, че не представите такъв документ в предвидения срок,
ДФЗ-РА отказва отпускането на финансова помощ и се налага да възстановите
получените плащания до този момент.
Ако отбележите документ № 1, това означава, че Вие притежавате документ,
доказващ, че сте преминали обучение или информационни дейности по агроекология и
следва да го приложите към „Заявлението за подпомагане”. Документи 2 и 3 доказват
наличието на опит за изпълнение на агроекологичните дейности. В случай, че отбележите,
че притежавате един или повече от документите от № 1 до 3, Вие следва да представите
копие или копия от тях, заедно със заявлението. При положение, че не притежавате нито
един от трите документа, Вие сте задължен да преминете агроекологично обучение и да
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представите документ пред ДФЗ-РА, най-късно до 30 ноември на втората година от
изпълнението на агроекологичните дейности, a за одобрените кандидати през кампания
2008 г. и 2009 г. – с подаване на заявление за плащане през 2011 г., и не следва да
отбелязвате полето.
Агроекологичното обучение се извършва от организация, одобрена от Национална
агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и за него се представя
съответния документ. В случай, че представите диплома от учебно заведение,
задължително трябва да представите и справка към дипломата, за да удостоверите, че
сте издържали изпит по „Агроекология”.
Информационните дейности по агроекология ще се организират, безплатно за Вас,
по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на
научни знания” и ще бъдат с продължителност до 18 часа. Те ще се провеждат под
формата на семинари, информационни сесии или работни срещи. Програмата може да
предвижда обучението да протече само в зала, но може да е съчетано с демонстрация на
място (напр. на нова технология, нова техника и т.н.) или представяне на добри
производствени практики от стопанства на самите обучаващи се.
ВАЖНО!
Ако не изпълните това свое задължение и не представите в указания срок
документ, доказващ, че сте преминали обучение или информационни дейности по
агроекология, Разплащателната агенция (РА) ще прекрати агроекологичния ви
ангажимент и ще трябва да възстановите всички получени до момента суми!
По т. 4, ако сте юридическо лице или ЕТ, Вие можете да упълномощите друго лице
да управлява агроекологичната дейност. В този случай, трябва да предоставите
нотариално заверено пълномощно, чрез което изрично се упълномощава някой друг да
управлява агроекологичните дейности, за които кандидатствате. В този случай,
документът по т. 1, 2 или 3 трябва да е на името на упълномощеното от Вас лице.

Попълване на секциите за „Специфични декларации и документи” по съответните
направления
Секцията за специфични декларации и документи е разделена на под-мерки и
съответните им направления. Вие трябва да отбележите декларациите, които са
специфични, и се отнасят само за направлението, за което кандидатствате. Ако не
кандидатствате за подпомагане по някое от направленията, НЕ трябва да отбелязвате
полета срещу декларациите, касаещи изпълнението на агроекологични дейности по него. В
случай, че сте отбелязали декларация, която е свързана с предоставяне на документ и
този документ не е представен в определените срокове, заявлението ще бъде некоректно
попълнено. В този случай, ДФЗ-РА ще откаже участието Ви по мярка „Агроекологични
плащания” и няма да изплати финансовата помощ. Когато след специфичния документ не е
указана дата за представянето му в ДФЗ-РА, следва да го представите заедно със
„Заявлението за подпомагане” и/или „Заявлението за плащане”.
Под-мярка „Биологично земеделие”
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство”
С т. 1, Вие декларирате, че спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за опазване на земеделските земи, т.е НЕ употребявате пестициди (препарати за
растителна защита (ПРЗ)), минерални, листоподхранващи и микроторове, както и
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието
и храните, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и
водите, а също и че НЕ изгаряте стърнища и други растителни остатъци в земеделските
земи.
С т. 2, Вие декларирате, че сте запознат с изискванията и ще употребявате
продукти за растителна защита, само ако са разрешени със заповед на изпълнителния
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директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това са изискванията на
чл. 14, ал. 1 на Закона за защита на растенията.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ-РА договор и/ или анекс/и с контролиращо лице
през предходна година за площите, върху които изпълнявате дейности от направление
„Биологично растениевъдство” и сте одобрен за участие по това направление, и този
договор е валиден и през текущата година, може да отбележите това в първото
квадратче на т. 3 и да не го предоставяте като специфичен документ. В този случай, ако
ДФЗ-РА установи, че нямате действащ договор и/или анекс/и с контролиращо лице за
текущата година, може да откаже отпускането на финансова помощ или да наложи
предвидените за това санкции.
Същото важи и, ако нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а
извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор и през предходната година сте представили договор и/ или анекс с трето лице,
заверен от контролиращото лице И договор и/ или анекс между контролиращото лице и
третото лице. В този случай отбелязвате второто и третото квадратче на т. 3. И
отново, ако ДФЗ-РА установи, че нямате тези документи, може да откаже отпускането на
финансова помощ или да наложи предвидените за това санкции.
Точка 4 отбележете САМО АКО през текущата година ще произвеждате посевен и
посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1 от
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г).
С т. 5, Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ-РА договор и/или анекс/и към
договора с контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното
производство, обхваща всички земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по
направление „Биологично растениевъдство”. Когато увеличавате одобрената за
подпомагане площ, не забравяйте да предоставите анекс към договора с контролиращото
лице.
С т. 6, Вие декларирате, че в случай на нанасяне на вреда от трети лица,
унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване
на пасища или пожар, ще уведомите писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от
настъпване на събитието и ще предоставите копие от документ от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява
събитието. С навременното уведомяване и представянето на такъв документ, ДФЗ-РА
няма да Ви санкционира за засегнатите парцели и няма да получите подпомагане за тях.
Ако не изпълните това свое задължение ДФЗ-РА ще ви санкционира за наддекларирани
площи.
С т. 7, Вие декларирате, че в случай на промяна на заявената за подпомагане
култура, и/или удължаване на периода на преход на парцел и/или връщането на биологичен
парцел в период на преход, ще уведомите писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от
промяната и ще приложите променения и съгласуван с контролиращото лице план за
сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ
налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на биологичен
парцел в период на преход. С навременното уведомяване и представянето на такъв
документ ДФЗ-РА, няма да Ви санкционира за засегнатите парцели и няма да получите
подпомагане за тях. Ако не изпълните това свое задължение ДФЗ-РА ще ви санкционира за
наддекларирани площи.
Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство”
Всички отбелязани документи трябва да се приложат към заявлението или да се
представят в ДФЗ-РА до определената крайна дата. Ако отбележите даден документ и не
го представите в определения срок, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по
направлението.

Копие от договор и/или анекс/и с контролиращо лице. Договорът по т. 1 трябва
да е сключен преди 31 декември на предходната година. Ако не е изпълнено това условие,
ДФЗ-РА няма да допусне за участие парцелите, за които е сключен договор след тази дата.
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Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го
прилагате към „Заявлението за плащане”, в случай, че сте декларирали с т. 3 от специфичните
декларации, че договорът е валиден за текущата година.
Представяйки този документ, отбелязвате квадратчето срещу т. 1 и не попълвате т. 4.

Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за
фитосанитарен (растителен) контрол на съответната областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен и
посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 от
27.05.1998 за фитосанитарния контрол. Документът се прилага, САМО АКО създавате през
текущата година посевен и посадъчен материал за видовете, включени в Приложение 5, част А
на Наредба № 1 и се издава от ОДБХ. За Ваше улеснение, в инструкцията ще намерите списък
с растенията и растителните продукти, включени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за
фитосанитарен контрол, които са потенциални носители на вредители от значение за цялата
Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт.

Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на
произведените растителни продукти с правилата на биологично производство.
Сертификатът или писменото доказателство се представя в ДФЗ-РА поне веднъж за 5годишното агроекологично задължение и се издава от контролиращото лице. Крайният срок за
представяне на документа в ДФЗ-РА е 30 септември на петата година.
„Писмено доказателство” е документ, издаван от контролиращо лице на всеки
производител или преработвател, който контролират и отговаря на изискванията на Регламент
(ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята
дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на
Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.

Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо
лице, Вие можете да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите
към Заявлението за подпомагане копия от:
- договор и/или анекс/и между Вас и трето лице, заверени от контролиращото лице и
- договор и/или анекс/и между контролиращото лице и третото лице.
В този случай отбелязвате двете квадратчета срещу т. 4, а не отбелязвате квадратчето
срещу т. 1.

Когато ви е прехвърлено и заявявате за подпомагане стопанство,
сертифицирано за дейности по метода на биологичното производство, което не е заявено за
подпомагане по мярка 214, отбелязвате или т. 1 или т. 4, в зависимост от вида на Вашия
договор, но за текущата кампания задължително е необходимо да представите, както:
- договор и/или анекс/и с контролиращо лице на прехвърлителя, ТАКА И
- договор и/или анекс/и с контролиращо лице на кандидата за подпомагане от
датата на прехвърляне на стопанството.

ВАЖНО!

Всички парцели в един блок на земеделското стопанство (БЗС) трябва да се обработват
по правилата на биологичното производство.
Ако сеитбообращението изисква даден парцел да бъде оставен под угар, то този парцел
също трябва да е включен в договора с контролиращото лице. В таблицата на
използваните парцели, срещу номера на парцела, оставен в угар, трябва да запишете
код АП00. За този парцел Вие няма да получите подпомагане за текущата година, но се
счита за част от БЗС.
Ако в БЗС-то има парцел, който не е заявен с код на агроекологична дейност от това
направление, ДФЗ-РА може да не одобри или да откаже отпускането на финансова помощ
през текущата година. За всеки парцел трябва да има записан код на културата и код на
изпълняваната агроекологична дейност.

Не забравяйте да се подпишете, а за ЕТ и юридически лица - и печат!!!!
Агроекологичен
код
АП 00
код: 190 000

Култури
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кодове: 311 000 – 313 000
кодове: 111 010 – 111 110; 112 010 – 112 030; 121 020 –
121 040; 122 010 – 122 070; 123 010 – 123 040; 131 010 –
131 070; 132 010 – 132 030; 171 010; 171 020; 171 040;
172 000; 177 000
кодове: 121 010; 171 030; 175 000; 211 000 – 213 000;
221 000 – 221 040; 222 010 – 222 060; 223 010 – 223 050;
224 010 – 225 000; 231 010; 241 000 – 242 000; 400 000
кодове: 141 010 – 141 130; 142 010 -142 070; 143 010 –
143 070; 144 010 – 146 030; 150 000; 174 000; 180 000; 400
000
кодове: 124 010 – 124 110; 173 000; 231 020 – 231 240

Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство”
Всички специфични декларации по направлението са задължителни за отбелязване и
спазване. Ако не сте отбелязали някоя от декларациите, то заявлението Ви ще се счита
за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да допусне за участие пчелните семейства, с
които кандидатствате.
С т. 1 Вие декларирате, че ще поддържате минималния брой пчелни семейства за
включване в мярката (20 броя пчелни семейства).
С т. 2 Вие декларирате, че отглеждате всички пчелни семейства в стопанството
по метода на биологичното производство.
С т. 3 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 15, т. 2 и т. 3 и на
чл. 16 от Закона за пчеларството, т.е. че пчелините Ви НЕ са на разстояние, по-малко от
10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и
резерватни пчелини и на по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини
за производство на племенни пчелни майки. Също така, Вие декларирате, че сте запознат с
изискването за настаняване на временни пчелини на места, отстоящи на повече от 300 м
от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.
С т. 4 се задължавате да предоставите анекс към договора с контролиращото лице
през следващата година, най-късно с подаването на „Заявление за плащане”, ако през
текущата година увеличите броя на отглежданите пчелни семейства.
С т. 5 Вие декларирате че, ако през текущата година броят на заявените от Вас
пчелни семейства бъде намален поради смърт, кражба или унищожаване, се задължавате да
уведомите писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието, като
представите и копие от документ от контролиращото лице или от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява
събитието. С навременното уведомяване и представянето на такъв документ ДФЗ-РА,
няма да Ви санкционира за наддеклариран брой пчелни семейства и ще получите
подпомагане за наличните пчелни семейства.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ-РА договор и/ или анекс/и с контролиращо лице
през предходна година за отглежданите от Вас пчелни семейства, одобрен сте за участие
по направление „Биологично пчеларство” и този договор е валиден и през текущата година,
може да отбележите това в първото квадратче на т. 6 и да не го предоставяте като
специфичен документ. В този случай, ако ДФЗ-РА установи, че нямате действащ договор
и/или анекс/и с контролиращо лице за текущата година, може да откаже отпускането на
финансова помощ или да наложи предвидените за това санкции.
Същото важи и, ако нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице, а
извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор и през предходната година сте представили договор и/ или анекс с трето лице,
заверен от контролиращото лице И договор и/ или анекс между контролиращото лице и
третото лице. В този случай отбелязвате само второто и третото квадратче на т. 7.
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И отново, ако ДФЗ-РА установи, че нямате тези документи, може да откаже отпускането
на финансова помощ или да наложи предвидените за това санкции.
С т. 7, Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ-РА договор и/или анекс/и към
договора с контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното
производство, обхваща всички пчелни семейства в стопанството Ви. Когато увеличавате
броя на одобрените пчелни семейства, не забравяйте да предоставите анекс към договора
с контролиращото лице.
Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”
Всеки документ, който отбележите по направление „Биологично пчеларство”,
задължително трябва да бъде приложен към заявлението за подпомагане в определените
срокове. Ако отбележите даден документ и не го представите в определения срок, то ДФЗРА може да откаже подпомагането по направлението.
Необходимите документи по това направление са:

Копие от договор и/или анекс/и с контролиращо лице, получило разрешение
съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз – прилага се към заявлението за подпомагане.
Договорът трябва да е сключен преди 31 декември на предходната година. Ако не е
изпълнено това условие, ДФЗ-РА няма да допусне за участие пчелните семейства, за които е
сключен договорът.
Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го
прилагате към „Заявлението за плащане”, в случай, че сте декларирали с т. 7 от специфичните
декларации, че договорът е валиден за текущата година.
Представяйки този документ, отбелязвате квадратчето срещу т. 1 и не попълвате т. 5.

Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец,
одобрен със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ). Удостоверенията се издават от директора на Областната дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор
на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Регистрацията и пререгистрацията на пчелините се извършва от органите на БАБХ, а
идентификацията на пчелните семейства - от собствениците на пчелините, съгласно Наредба
№ 27 от 10 юли 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр.
70 от 19.07.2002 г., изм., бр. 46 от 16.05.2008 г.).


Попълнена таблица за описание на пчелина.


Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на
произведените пчелни продукти с правилата на биологично производство. Сертификатът
или писменото доказателство се издава от контролиращото лице и се представя в ДФЗ-РА поне
веднъж за 5-годишното агроекологично задължение най-късно до 30 септември на петата
година. „Писмено доказателство” е документ, издаван от контролиращо лице на всеки
производител или преработвател, който контролират и отговаря на изискванията на Регламент
(ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята
дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на
Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.

Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате
производство като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо
лице, Вие можете да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите
към Заявлението за подпомагане копия от:
- договор и/или анекс/и между Вас и трето лице, заверен от контролиращото лице и
- договор и/или анекс/и между контролиращото лице и третото лице.
В този случай отбелязвате двете квадратчета срещу т. 5, а не отбелязвате квадратчето
срещу т. 1.

Когато ви е прехвърлено и заявявате за подпомагане стопанство,
сертифицирано за дейности по метода на биологичното производство, което не е заявено за
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подпомагане по мярка 214, отбелязвате или т. 1 или т. 5, в зависимост от вида на Вашия
договор, но за текущата кампания задължително е необходимо да представите, както:
- договор и/или анекс/и с контролиращо лице на прехвърлителя, ТАКА И
- договор и/или анекс/и с контролиращо лице на кандидата за подпомагане от
датата на прехвърляне на стопанството.

ВАЖНО!
Всички пчелни семейства в стопанството Ви трябва да се отглеждат по метода на
биологичното производство. Ако ДФЗ-РА установи, че нямате договор с контролиращо
лице за част от пчелните семейства, които притежавате, без значение колко от тях
сте заявили за подпомагане по направление „Биологично пчеларство”, може да не бъдете
одобрен за участие или да не получите финансова помощ.
Ако броят на пчелните семейства е намален през текущата година, то Вие ще
получите подпомагане за наличните пчелни семейства.
Ако през годината Вие създадете нови пчелни семейства, същите следва да бъдат
включени в анекс към договора с контролиращото лице или третото лице, към което
сте подизпълнител, като договорът/анексът за тях следва да бъде представен в ДФЗРА не по-късно от датата на подаване на „Заявлението за плащане” през следващата
година.
В края на секцията по направлението е задължително да се подпишете, а за ЕТ
и юридически лица – и печат.
Под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност”
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” – ВПС 1
Задължителни са декларациите по т.1 и т. 2. Ако не отбележите някоя от тях,
заявлението се счита за НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНО и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за
участие по направлението или ще откаже отпускането на финансова помощ. Декларацията
по т. 3 се отбелязва само ако сте избрали да поддържате затревената площ чрез косене и
възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
С т. 1 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 46 от Закона за
биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазването на дивеча, тоест,
че НЕ улавяте или убивате, с каквито и да е уреди, средства и методи, и НЕ задържате
екземпляри от определените в чл. 45 от Закона за биологичното разнообразие птици, че НЕ
разрушавате, увреждате или премествате техни гнезда или яйца, включително в
случаите, когато те са изоставени, че НЕ ги обезпокоявате, особено през периода на
размножаване и отглеждане на малките, както и че НЕ ловувате в ливадите до
окосяването им
С т. 2 декларирате, че ще поддържате всички парцели в блока на земеделското
стопанство само с паша или само с косене.
С т. 3 Вие декларирате, че ще поддържате максимална гъстота на животинските
единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, САМО ако сте избрали да поддържате затревената площ
чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” – ВПС 1
За това направление се изисква само един документ, който не е задължителен,
освен ако не ползвате наета земя в защитена територия. Ако сте наели земя в защитена
територия, Вие трябва да притежавате и да прилагате всяка година към ”Заявлението за
подпомагане” и/или „Заявлението за плащане” копие от годишно разрешително за паша или
т. нар. Позволително за странични ползвания (паша или сено).
Годишното разрешително за паша се издава от директора на съответната
дирекция на националния парк. Позволителното за странични ползвания се издава от
съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по образец на
Изпълнителна агенция по горите.
Ако не сте представили разрешително или позволително за паша, а част от
парцела Ви попада в защитена територия, то ДФЗ-РА няма да одобри за участие целия
парцел и няма да получите финансова помощ.
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Земеделски стопани, одобрени за участие и поели петгодишен агроекологичен
ангажимент по едно или повече от обединените направления - „Възстановяване и
поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност (ВПС 1)”,
с кодове АПК 13 и АПП 13, и/или „Възстановяване и поддържане на преизпасани
затревени площи с висока природна стойност (ВПС 2)”, с кодове АПК14 и АПП14,
продължават участието си в мярката в направление „Възстановяване и поддържане
на затревени площи с висока природна стойност (ВПС 1)” и заявяват съответно
кодове АПК13 и/ или АПП13.
ВАЖНО!
В таблицата за използваните парцели трябва да впишете агроекологичен код, с който
да уточните как ще поддържате затревената площ – чрез паша или чрез косене. За тези
две дейности са предвидени отделни кодове – АПП 13 и АПК 13. Ако сте избрали да
поддържате затревената площ чрез косене, то Вие имате възможност, но не е
задължително, да извършвате свободна паша след последната коситба, като трябва да
спазвате гъстота на животинските единици максимум до 1,5 ЖЕ/ха.
Когато сте избрали да поддържате затревените площи чрез паша, то Вие трябва да
имате предвид, че гъстотата на животинските единици от 0,3 до 1,5 за хектар, която
трябва да спазвате, се изчислява на базата на всички стопанисвани от Вас затревени
площи, заявени за поддържане чрез паша и отговарящи на изискванията за подпомагане.
Когато в едно БЗС заявите няколко парцела с код на дейност от това направление,
всички парцели в БЗС-то трябва да бъдат с еднакъв код на агроекологичната дейност.
Ако за два парцела, попадащи в едно БЗС, заявите различни кодове (АПП13 и АПК13),
ДФЗ-РА няма да одобри за участие цялото БЗС.

В края на секцията на под-мярка „Управление на земеделски земи с висока
природна стойност” задължително следва да поставите подпис, а за ЕТ и юридически
лица – и печат!!!!
Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитания на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” - ВПС 4
Декларацията по т. 1 е задължителна за всички и ако не е отбелязана в полето, то
заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за участие
по направлението.
С т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 64, т. 1, т.
2, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от Закона за лова и опазване на дивеча. Това означава, че Вие
НЕ ловувате в: разсадници и ловни развъдници и рибовъдни стопанства; опитни полета и
площи за сортово семепроизводство; новозасадени лозя; лозя - от резитба до приключване
на гроздобера; зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им; житни култури от 1 април до ожънването им и оризищата - от 15 март до прибирането им.
Отбележете полето в декларацията по т. 2 за използваните продукти за
растителна защита (ПРЗ) от втора (ограничена) категория, САМО ако използвате или ще
използвате такива продукти през текущата година. Обърнете внимание, че ако тук сте
отбелязали полето срещу тази декларация, в специфичните документи по същото
направление ще трябва да предоставите копие от притежавания от Вас документ за
преминато обучение за работа с ПРЗ от тази категория.
Специфични документи по направление „Поддържане на местообитания на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” - ВПС4
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по направлението, че ще използвате
ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва задължително да
приложите към заявлението един от следните документи:

Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употреба на
продукти за растителна защита от втора (ограничена) категория, което се издава от
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) (т. 1).
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ИЛИ

Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско
- растениевъден профил (т. 2).

ВАЖНО !
Ако сте отбелязали в специфичните декларации т. 2, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да
предоставите един от специфичните документи, изисквани по това направление. В
противен случай, ДФЗ-РА може да откаже участието Ви в мярката или да откаже
отпускането на финансовата помощ.

В края на секцията на под-мярка „Управление на земеделски земи с висока
природна стойност” следва задължително да поставите подпис, а за ЕТ и юридически
лица – и печат!!!!
Под-мярка „Поддържане на характеристики на ландшафта”
Специфични декларации за направление „Традиционно отглеждане на овощни
култури”
Декларации 1, 2 и 4 са задължителни и ако не ги отбележите, то заявлението ще се
счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за участие по направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че водите дневник за проведените химични обработки и
употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всеки
парцел. Този дневник е по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
Попълването на този дневник не означава, че Вие не трябва да водите дневник на
стопанството (т. 3 от Общите декларации). Ако бъде установено, че дневниците не са
налични или не са попълвани редовно, ДФЗ-РА може да откаже или намали подпомагането по
направлението.
С декларацията по т. 2, Вие декларирате, че ще информирате съответната
областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) преди прилагането на продукти за
растителна защита чрез авиационна техника. От ОДБХ ще Ви бъде даден входящ номер на
подаденото от Вас писмено уведомление, който Вие трябва да пазите и представяте на
ДФЗ-РА при поискване.
Отбележете полето с декларацията по т. 3 за използваните продукти за
растителна защита (ПРЗ) от втора (ограничена) категория, САМО АКО възнамерявате да
използвате през текущата година такива продукти (за растителна защита). Обърнете
внимание, че ако тук сте отбелязали полето срещу тази декларация, в специфичните
документи по същото направление ще трябва да предоставите копие от притежавания от
Вас документ за преминато обучение за работа с ПРЗ от тази категория.
С декларацията по т. 4 декларирате, че не сте предлагали и няма да предлагате на
пазара плодовете от овощната градина - това е изискване по управление на
направлението.
Специфични документи за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по т. 3 по направлението, че ще
използвате ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва
задължително да приложите към заявлението един от следните документи:

Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употреба на
продукти за растителна защита от втора (ограничена) категория, което се издава от БАБХ
(т. 1).
ИЛИ
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или средно


Удостоверение от Национална служба за съвети в земеделието, че
овощната градина отговаря на изискванията на направление „Традиционно отглеждане на
овощни култури” от мярка „Агроекологични плащания” на ПРСР. Това удостоверение се
прилага САМО при подаване на „Заявление за подпомагане”, т.е. през първата година от
поемане на 5-годишното задължение. Този документ е задължителен и ако не се приложи, то
заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие по
направлението.
Не забравяйте да се разпишете, както и да поставите печат, ако сте ЕТ или
юридическо лице, в края на секцията по направление „Традиционно отглеждане на
овощни култури”!!!
ВАЖНО !
Имате възможност да засадите по 10 млади дръвчета на хектар в традиционната
овощна градина за целия период на подпомагане (за 5 години), като за тази дейност Вие
няма да получавате подпомагане.
В удостоверението, служителят на НССЗ трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да отбележи дали
ще засаждате нови дръвчета.

Под-мярка „Опазване на почвите и водите”
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите”
Специфичната декларация е свързана с предоставения петгодишен план за поне
четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества през годината, в
която сте одобрени за участие с парцели по това направление. Когато кандидатствате
за първа година, не трябва да отбелязвате декларацията, но тя е задължителна при
подаване на „Заявлението за плащане” през всяка следваща година.
Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”
Всички документи са задължителни и се прилагат към заявлението.

Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите,
върху които ще се прилага сеитбообращението. Документът се представя в ДФЗ-РА през
първата година при кандидатстване и през петата година най-късно до 30 септември.
Почвената проба се взема от агроном и се извършва анализ на почвата за запасеността й с N,
P и K. Лаборатории, в които можете да извършите агрохимичен анализ са, например:
Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол към БАБХ, лабораторията на
Института по почвознание „Н. Пушкаров”.

Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и
управление на хранителните вещества на база на резултатите от агрохимичния анализ,
заверен от дипломиран агроном. В плана задължително трябва да бъдат описани номерата на
земеделските парцели и културите, които ще се отглеждат върху тях за 5-годишния период.
Когато имате намерение да извършвате сеитбообращението върху един земеделски парцел, то
преди да потърсите услугите на агронома, Вие трябва да разделите блока на земеделското
стопанство на 4 части (парцела) при очертаване на площите, така че да е спазено изискването
за минимален размер на наблюдавания парцел от 0,1 ха в ИСАК. За четирите нови парцела
агрономът трябва да подготви 5-годишния план.

Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.
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ВАЖНО!
Когато кандидатствате за първа година, имайте предвид, че трябва да сте спазили
всички изисквания по управление, а именно 50 % от сеитбооборотната площ да е заета
със зимна растителна покривка и тези площи да не са разорани преди 1 април, в
противен случай може да Ви бъде намалено плащането за текущата година.
Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия”
Декларацията по т. 1 е задължителна и ако не сте отбелязали полето срещу нея,
заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие
в направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1,
т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, т.е. че спазвате забраната за
унищожаване или промяна на изградените противоерозионни и хидромелиоративни
съоръжения без изрично съгласие на съответните държавни органи.
Декларацията по т. 2 трябва да бъде отбелязана, САМО ако сте избрали дейност
„Превръщане на обработваеми земи в пасища” с код АП29.
Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”

Копие от 5-годишен план с избраните противоерозионни дейности, съгласно
изискванията за управление, заверен от дипломиран агроном. В плана трябва да са описани
парцелите, с които участвате в направлението и съответните дейности по години, а в
Таблицата на използваните парцели вписвате кода, който съответства на избраната дейност
или комбинацията от дейности по направлението. Пет годишния план задължително трябва да
се приложи към „Заявлението за подпомагане”.

Копие от дипломата за висше образование на агронома, заверил плана.

Копие от актуализирана скица/и на имотите за промяна на начина на трайно
ползване на площите, превърнати в пасище. Този документ се изисква САМО за дейността
„Превръщане на обработваеми земи в пасища” и се представя със „Заявлението за плащане”
през третата година. Документът се издава от Общинска служба по земеделие (ОСЗ) по
местонахождение на имотите. След като сте подали молба до ОСЗ, се назначава комисия,
чийто протокол съдържа заключение, че е извършена промяна на начина на трайно ползване.
Службата по геодезия, картография и кадастър може също да Ви издаде документ, с който да
докажете, че сте извършили промяна на начина на трайно ползване и че площите са
превърнати в пасище.
В края на секцията за под-мярка „Опазване на почвите и водите” задължително
следва да се разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице!!!
Под-мярка „Традиционно животновъдство”
Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”
Всички декларации по това направление са задължителни. Ако не сте отбелязали
някоя от тях, то заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви
допусне за участие по направлението.
Декларацията по т. 1 е свързана с необходимостта от наличие на постоянно
затревени площи при отглеждането на застрашени от изчезване местни породи, като се
спазва изискването за гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животински
единици в стопанството. Тази декларация не е задължителна единствено за кандидатите
за подпомагане с Източнобалканска порода свиня.
С втората декларация, Вие потвърждавате, че няма да намалявате броя на
животните, които са одобрени за участие в мярка „Агроекологични плащания”. В случай, че
броят на одобрените животни е намален, то Вие трябва да представите документ за
загубите на животните до 30 ноември на текущата година или с подаване на „Заявлението
за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след тази дата.
По т. 3 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че
идентифицирате животните си, а животновъдните обекти - регистрирате в БАБХ. За
едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията, ще получите
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ветеринарномедицински паспорт. Освен това, декларирате, че ще спазвате и всички
изисквания, посочени в чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а
именно:
1. ще уведомявате ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за
настъпилите промени в числеността на животните в срок до три дни - за
новопостъпилите и напусналите обекта животни или в срок до 7 дни - за новородени свине,
едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни;
2. ще представяте в тридневен срок на ветеринарния лекар, който обслужва
животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а
за едрите преживни и еднокопитни животни - и ветеринарномедицински паспорт;
3. ще предоставяте животните си за идентификация, ваксинация и диагностични
изследвания;
4. ще съхранявате дневник, в който ветеринарният лекар, обслужващ обекта,
записва проведените лечебно-профилактични мероприятия; дневникът се съхранява за срок
5 години от прекратяването на дейността на обекта, включително и в случаите, когато
животното е заклано в този срок;
5. ще съхранявате регистър, в който ветеринарният лекар вписва
идентификационните номера на животните; умрелите, закланите и продадените животни;
новопостъпилите животни; регистрационния номер на животновъдния обект, от който са
придобити или в който са продадени животните;
6. ще удостоверявате с подписа си в дневника по т. 4, че сте запознати с
карентните срокове на ВМП или на медикаментозните фуражи, с които са третирани
животните Ви;
7. ще представяте при поискване от ветеринарния лекар ветеринарномедицинските
паспорти, регистъра на животновъдния обект и дневника по т. 4;
8.ще уведомявате незабавно ветеринарния лекар, който обслужва животновъдния
обект, за промени в здравословното състояние на животните, за извършено неотложно
клане и за умрели животни;
9. ще осигурявате достъп до животновъдния обект и животните на ветеринарния
лекар, който ги обслужва;
10. ще изграждате и поддържате животновъдния обект в съответствие с
ветеринарномедицинските изисквания;
11. ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране на животни;
12. ще спазвате изискванията за защита и хуманно отношение към животните;
13. ще изпълнявате предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане
на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
14. ще водите и съхранявате регистър на работниците в обекта.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които
отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени на няколко секции, част от които се
попълват от собственика, а друга част - от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате
номерата на ушните марки, датата на раждане на животното, пола, цвета, породата и
предназначението на животното, придвижването и т.н., т. е. регистърът представлява
дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни. Попълването на този
регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството (т. 3 от
Общите декларации). При проверки на място, представителите на ДФЗ-РА ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги
водите, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по направлението.
Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”
1. Копие от „Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда,
овце, кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за
регистрирано еднокопитно животно. Документите се издават от ИАСРЖ или съответната
Развъдна организация и се прилагат към заявлението за подпомагане.
Подпомагат се следните застрашени от изчезване местни породи, изброени в
Приложение № 6 към чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013 г.:
1. Българско сиво говедо. 2. Родопско късорого говедо. 3. Българска мурра. 4.
Каракачанска овца. 5. Копривщенска овца. 6. Сакарска овца. 7. Медночервена шуменска овца.
8. Дъбенска овца. 9. Реплянска овца. 10.Тетевенска овца. 11. Западностаропланинска
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(Брезнишка) овца. 12. Софийска (Елинпелинска) овца. 13. Средностаропланинска овца. 14.
Среднородопска овца.15. Котленска овца. 16. Странджанска овца. 17. Местна карнобатска
овца. 18. Местна старозагорска овца. 19. Свищовска овца. 20. Бяла маришка овца. 21. Вакла
маришка овца. 22. Дългокосместа коза. 23. Каракачански кон. 24. Източнобългарски кон. 25.
Дунавски кон. 26. Плевенски кон. 27. Източнобалканска свиня.
Списък с развъдните организации и асоциации, които могат да издават посочените
документи за съответната порода животни може да намерите на сайта на Министерство на
земеделието и храните от списъкът вдясно - Обща селскостопанска политика > Зоотехнически
въпроси > Списък на одобрените развъдни организации
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/ZooIssues/Razvydno.aspx
Ако предоставите документ, който е различен от посочените, ДФЗ-РА няма да одобри
участието Ви с животните, за които е представен различен документ от „Зоотехнически
сертификат”, „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно.
Зоотехническият сертификат или сертификата за произход трябва да съдържат най-малко
следната информация, за да бъде одобрено за участие съответното животно:
1.
Издаващ орган;
2.
Идентификационен/Регистрационен/Входящ
номер
на
животното
в
родословната книга или зоотехническия регистър на съответната порода;
3.
Ветеринарен идентификационен номер;
4.
Индивидуален номер за нуждите на селекцията (САМО при наличие);
5.
Пол;
6.
Собственик;
7.
Населено място (местоположение);
8.
Порода.
Идентификационният документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно трябва
да бъде комплектован със съпътстващите документи към него – сертификат за произход,
графично и писмено описание на коня. Сертификатът за произход трябва да съдържа данни за
родословието на коня до четвърта генерация (поколение) родители и прародители. Изключение
за изискването „до четвърта генерация родители и прародители” може да се допусне за
породата „Каракачански кон”.
За конете, идентифицирани с електронни чипове се изписва номера на микрочипа и
системата за прочит.
За конете, които не са идентифицирани с електронен микрочип се представя
задължително подробно графично и писмено описание на коня.
Идентификационният документ за еднокопитните трябва да съдържа най-малко
следните данни:
1.
Издаващ орган;
2.
Номер на паспорта / коня;
3.
Идентификационен/Регистрационен/Входящ
номер
на
животното
в
родословната книга или зоотехническия регистър на съответната порода;
4.
Номер на микрочипа (само за конете, които са маркирани с микрочип);
5.
Пол;
6.
Собственик;
7.
Населено място (местоположение);
8.
Порода.
Документът за произход (зоотехнически сертификат/ сертификат за произход/
идентификационният документ (паспорт)) се счита за достоверен, когато са попълнени
всички изискуеми задължителни данни в представения образец, с подпис и печат от
издаващия орган (ИАСРЖ или РО)
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ВАЖНО!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие за одобрение по това направление е да очертаете
постоянно затревени площи.
Ако е предоставен документ различен от „Зоотехнически сертификат” или
„Сертификат за произход”, или предоставения документ не е издаден от съответната
развъдна организация или ИАСРЖ, или в случай че предоставения документ е различен
от тези, ДФЗ-РА няма да одобри участието Ви с тези животни.
Ако в предоставените документи липсва задължителната информация, ДФЗ-РА
също няма да одобри за участие съответното животно и няма да изплати финансова
помощ за текущата година.
Когато увеличавате броя на животните, със заявлението за плащане се
предоставят „Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, овце,
кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано
еднокопитно животно САМО за неодобрените до момента животни.
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня,
издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите
от горския фонд - издадено от държавното горско стопанство
3. Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от
горския фонд Позволителното за странични ползвания се издава от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителна агенция по
горите.
4. Документ за загубите на животните.
Ако броят на животните от застрашените от изчезване местни породи бъде намален,
вследствие на клане, смърт или кражба, трябва да представите в ДФЗ-РА копие от документ,
който да показва причината за загубата на животните до 30 ноември на съответната година.
Допуска се документът да бъде представен с подаването на заявлението за плащане през
следващата година, ако събитието се е случило след тази дата:
- при клане, представяте становище от съответната Развъдна организация или от
ИАСРЖ, че животното е негодно за развъждане (безплодие, лош майчин инстинкт и др.);
- при смърт от болест, вие трябва да представите документ от участъковия ветеринарен
лекар (аутопсионен документ);
- при смърт, вследствие на нападение от хищници, документ се издава от Държавно
лесничейство, от директора на дирекцията на националния парк, в зависимост от това кой
стопанисва територията, на която се е случило нападението;
- при кражба, се представя протокол от съответното подразделение на МВР.
Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезона паша
(Пасторализъм)”
Всички декларации са задължителни и ако не отбележите някоя от тях, заявлението
ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие.
С първата декларация, Вие заявявате, че сте запознат с изискванията на чл. 21 от
Закона за защитените територии и спазвате забраните за строителство, освен на
туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни
съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на
посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища,
спортни и други съоръжения; производствени дейности, с изключение на поддържащи и
възстановителни дейности в горите, земите и водните площи; извеждане на голи сечи;
използване на изкуствени торове и други химически средства; внасяне на неприсъщи за
района растителни и животински видове; паша на кози, както и пашата в горите извън
ливадите и пасищата; събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и
животни на определени места; събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални
образувания; нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения,
техните брегове и прилежащи територии; дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен
при регулиране на числеността на животинските видове; спортен риболов и
риборазвъждане на определени места; замърсяване на водите и терените с битови,
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промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън определените места;
намеса в биологичното разнообразие; събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени
видове, освен за научни цели; други дейности, определени със заповедта за обявяване на
защитената територия и плана за управление.
По т. 2 Вие декларирате, че ще спазвате гъстотата на животинските единици
върху затревените площи, съгласно Плана за управление на Националния парк.
По т. 3, Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че
идентифицирате животните си, а животновъдните обекти - регистрирате в БАБХ. За
едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията, ще получите
ветеринарномедицински паспорт. Освен това, декларирате, че ще уведомявате
ветеринарния лекар за здравословното състояние на животните и за всички промени в
числеността им, че ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране на
животни и за хуманно отношение към животните. Изискванията са същите, както по т. 3
от Специфичните декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи”.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които
отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени на няколко секции, част, от които се
попълват от собственика, а друга част от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате
номерата на ушните марки, датата на раждане на животното, пол, цвят, порода и
предназначение на животното, придвижването и т.н., т. е. регистъра представлява
дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни. Попълването на този
регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството (т. 3 от
Общите декларации). При проверки на място, представителите на ДФЗ-РА ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги
водите, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по направлението.
С т. 5 Вие декларирате, че ще представяте при проверка на място
ветеринарномедицинско свидетелство по образец КЗЖ 9 за придвижване на животните.
Това означава, че документът трябва да съпровожда животните и че при проверка на
място на територията на Националния парк, Вие трябва да го представите на
експертите от ДФЗ-РА. Ако те установят липса на този документ, подпомагането за
текущата година ще Ви бъде намалено.
С т. 6 Вие декларирате, че няма да извеждате повече животни, от записаните в
издаденото разрешително за паша. Ако заявите за участие по-голям брой животни,
ДФЗ-РА няма да ви одобри за участие по това направление и няма да изплати
финансова помощ за текущата година.
Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезона паша
(пасторализъм)”

Копие от разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на
националните паркове – „Пирин” или „Централен Балкан”.
 Копие от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от
Международна асоциация на каракачанските кучета;
 Копие на удостоверение от същата асоциация, че кучетата са работни.
ВАЖНО!
Броят на кучетата е пропорционален на общия брой овце или едър рогат добитък (ЕРД),
които трябва да бъдат охранявани. Две каракачански кучета могат да охраняват стадо
от 100 овце или 30 броя ЕРД, като за всеки допълнителни 100 броя овце или 30 броя ЕРД
е необходимо по още едно куче.
В края на секция под-мярка „Традиционно животновъдство” следва
задължително да се разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо
лице!!!
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За да сте допустим за участие в мярка „Агроекологични плащания”, трябва да
предоставите копия от всички изисквани и отбелязани документи по направленията, за
които кандидатствате. ДФЗ-РА може да откаже участието Ви по мярката или да
откаже финансиране, ако не бъде приложено копие от задължителните документи
към заявлението или това не стане в сроковете, предвидени за представянето им.
Кодове на агроекологичните дейности
Използвайте Таблица 1 „Таблица на кодовете на агроекологични дейности и техните
комбинации”, за да попълните съответния КОД на агроекологичната дейност или
комбинация от дейности в „Таблица на използваните парцели” и „Таблица за отглежданите
животни, за кандидатстване по схеми за подпомагане на брой животни”.
В последната колона е разположен кодът, който трябва да запишете в колона „АЕП”
срещу всеки парцел и/или животно (в съответната таблица).
Записаният код е дейността или комбинацията, с която кандидатствате за
агроекологични плащания. Всеки код отговаря на точно определена дейност, за която
поемате 5-годишно задължение и заявявате плащане за нея. Ако попълните некоректен код,
парцелът, животното или пчелното семейство могат да станат недопустими, а в
предвидените случай и цялото БЗС. В този случай РА няма да Ви одобри за участие и ще Ви
откаже плащането.
Таблица за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации

Съкращение Комбинация от
на дейността
дейности

БЗ
БЗ 1
БЗ 2
БЗ 3
БЗ 4
БЗ 5
БЗП 1
БЗП 2

Кратко описание на дейността

За биологично растениевъдство угар
За биологично растениевъдство постоянно затревени площи (ливади и
пасища)
За биологично растениевъдство - за
полски култури, включително
фуражни
За биологично растениевъдство трайни насаждения, лозя и
маслодайна роза
За биологично растениевъдство зеленчукови култури, включително
култивирани гъби и картофи
За биологично растениевъдство ароматни и медицински растения
За биологично растениевъдство в
преход - постоянно затревени площи
(ливади и пасища)
За биологично растениевъдство в
преход - за полски култури,
включително фуражни

Код на дейност или
комбинация за
записване в
съответната
таблица
АП00
АП01
АП02
АП03
АП04
АП05
АП06
АП07

БЗП 5

За биологично растениевъдство в
преход - трайни насаждения, лозя и
маслодайна роза
За биологично растениевъдство в
преход
зеленчукови
култури,
включително култивирани гъби и
картофи
За биологично растениевъдство в
преход - ароматни и медицински
растения

АП10

БП 1

За отглеждане на пчелни семейства за пчелно семейство преминало

АП11

БЗП 3

БЗП 4

АП08

АП09

20
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периода на преход
За отглеждане на пчелни семейства за пчелно семейство в период на
преход
За възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез косене
За възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез паша
За оставяне на малки по размер,
неразорани и незасети площи, с
размери от 16 до 25 кв. м, в посевите
с есенни култури (есенници), като на
всеки 0,5 хектара има по 2 участъка (4
участъци на хектар) с определените
по-горе размери
За запазване на стърнища през
зимата в полета на пролетни
култури (пролетници)
За оставяне за петгодишен период на
ротационен принцип от 10 до 20%
некултивирани и неразорани площи
от общата площ на блока на
земеделското стопанство, но не помалко от 1 ха, за период от две
години в земеделски земи с
интензивно монокултурно
отглеждане, с по 1 м изорана свободна
от растителност ивица по
границите; ивиците по границите се
разорават 2-3 пъти годишно, но не в
периода от месец март до юли.

БП 2
ВПС 1
ВПС 1

ВПС 4.1
ВПС 4.2

ВПС 4.3

Реколтата на зърнено - житните
култури да не се прибира до 31 юли
За спазване на забрана за ползване на
минерални торове (и продукти за
растителна защита) или презасяване

ВПС 4.4
ВПС 4.5

АП12
АПК13
АПП13

АП15
АП16

АП17
АП18
АП19

ХЛ 3

За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.1 и
ВПС 4.4
За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.1 и
ВПС 4.5
За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.2 и
ВПС 4.5
За традиционно отглеждане на
овощни култури

АП23

ПВ 1

За въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите

АП24

За поясно редуване на културите

АП25

За създаване на буферни ивици

АП26

ПВ 2.3

За изграждане на оттокоотвеждащи
бразди

АП27

ПВ 2.4

За извършване на противоерозионни
мероприятия в междуредия на лозя и

АП28

Комб. 1

ВПС 4.1
ВПС 4.4

Комб. 2

ВПС 4.1
ВПС 4.5

Комб. 3

ВПС 4.2
ВПС 4.5

ПВ 2.1
ПВ 2.2

АП20
АП21
АП22

21
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овощни насаждения

ПВ 2.5

За превръщане на обработваеми земи
в пасища

АП29

ПВ 2.6

За извършване на подобрителни
мероприятия в пасищата

АП30

ПВ 2.7
Комб. 1

ПВ 2.1
ПВ 2.2

Комб. 2

ПВ 2.1
ПВ 2.3

Комб. 3

ПВ 2.1
ПВ 2.7

Комб. 4

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3

Комб. 5

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.7

Комб. 6

ПВ 2.1
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 7

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 9

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.2
ПВ 2.4

Комб. 10

ПВ 2.2
ПВ 2.7

Комб. 11

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.4

Комб. 12

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 13

ПВ 2.3
ПВ 2.4

Комб. 14

ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 8

Ж 1.1
Ж 1.2
Ж 1.3

За въвеждане на почвозащитни
предкултури
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.3
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.7

АП31
АП32
АП33
АП34

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2 и ПВ 2.3

АП35

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2 и ПВ 2.7

АП36

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.3 и ПВ 2.7

АП37

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1, ПВ
2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.4
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.7
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3 и ПВ 2.4
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3 и ПВ 2.7
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.3 и ПВ
2.4
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.3 и ПВ
2.7
За опазване на застрашени местни
породи - говеда, коне и биволи
За опазване на застрашени местни
породи -овце и кози
За опазване на застрашени местни
породи -свине

АП38
АП39
АП40
АП41

АП42

АП43
АП44
АП45
АП46
АП47
АП48
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АП49
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Растения, предназначени за засаждане, oт:
Solanum tuberosum L. - Картоф
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Solanum melongena L. - Патладжан

Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Beta vulgaris L. - Фуражно цвекло
Humulus lupulus L. - Хмел

ДЪРЖАВЕН

Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Cydonia Mill. - Дюля
Malus Mill. - Ябълка
Mespilus L. - Мушмула
Prunus L.:
Prunus amygdalus Batsch - Бадем
Prunus armeniaca L. - Кайсия
Prunus avium L. - Череша
Prunus cerasifera Ehrh. - Джанка
Prunus cerasus L. - Вишна
Prunus domestica L. - Слива
Prunus insititia L. - Трънкослива
Prunus mahaleb L. - Махалебка
Prunus persica. Batsch - Праскова
Prunus L. - Круша

Растения предназначени за засаждане, различни от семена:
- Cucumis L. ( Cucumis melo- пъпеш , Cucumis sativus- краставица , Cucumis pepo- тиква )
- Fragaria L.- ягода
- Rubis L. - къпина
- Spinacia L. – спанак

Семенa от:
Helianthus annuus L. – Слънчоглед
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (Lycopersicon esculentum Mill.) - Домат
Phaseolus L. - Фасул (градински)

Семена от:
Medicago sativa L. - Обикновена люцерна

Растения, предназначени за засаждане, от:
Allium porrum L. - Праз

Растения, различни от плодове и семена, от:
Vitis L. - Лоза
Fortunella – няма наименование на бълг. език
Poncirus – няма наименование на бълг. език
Citrus - Лимон
Семена и луковици, предназначени за засаждане, от:
Allium ascalonicum L. - Лук шалот
Allium cepa L. - Лук
Allium schoenoprasum L. - Див чесън (сибирски лук)

Solanum lycopersicum - Домат

120

Растения и растителни продукти, включени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за
фитосанитарен контрол, които са потенциални носители на вредители
от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен
(растителен) паспорт

Агроекологичните дейности на по-тъмен фон са обвързани с плащания на брой (брой
пчелни семейства и брой животни от застрашена местна порода). Кодовете от
последната колонка в настоящата таблица трябва да запишете срещу животните, в
зависимост от това дали кандидатствате за плащания, базирани на животинска единица
(колона 5 от Таблицата на отглежданите животни) или за плащания, базирани на площ
(колона 6 от Таблицата на отглежданите животни). Когато кандидатствате с животно по
направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”, със същото животно
може да заявите участие и по направление „Традиционни практики за сезона паша
(пасторализъм)”, като срещу идентификационния номер на животното в таблицата трябва
да запишете и двата кода на агроекологичните дейности, съответно в колона 5 и колона 6
от таблицата на отглежданите животни. Например, ако отглеждате говеда от
застрашени от изчезване местни породи – в колона 5 на таблицата запишете код АП 46, а
в колона 6 запишете код 49, за да отбележите, че с това животно кандидатствате за
плащане и по направление „Традиционни практики за сезона паша (пасторализъм)”
За направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” и направление „Контрол на
почвената ерозия” е възможно да получите плащания за изпълнение на комбинации от
предвидените агроекологични дейности. В този случай, в колонка „АЕП” на „Таблицата на
използваните парцели” трябва да отбележите САМО кода от последната колонка на тази
таблица, изписан срещу изпълняваните от Вас комбинации от разрешени дейности (кодове,
които имате възможност да отбележите по направление „Поддържане на
местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични
важни места” са от АП20 до АП22 и за направление „Контрол на почвената ерозия” са от
АП32 до АП 45).

Ж 2.2

Ж 2.1

Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм) - стадо без
каракачански кучета
Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм) - стадо с
каракачански кучета

С Т Р.
БРОЙ 35

БРОЙ 35
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Преходна разпоредба
§ 2. Подадените за кампания 2011 г. заявления
по образци съгласно приложенията на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни плащания преди тяхното изменение с тази наредба
са валидни.

Министър: М. Найденов
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 2
от 27 април 2011 г.

за конкурсите и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии и младши прокурори;
2. редът за провеждане на конкурси за първоначално назначаване на съдии, прокурори и
следователи;
3. редът за провеждане на конкурси за повишаване в длъжност и преместване на съдии,
прокурори и следователи;
4. редът за назначаване на административни ръководители, с изключение на лицата по
чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.
Чл. 2. Свободните длъжности за младши
съдии и младши прокурори, за първоначално
назначаване, както и длъжностите, за които
се провежда конкурс за повишаване в длъжност и преместване, се обявяват с решение на
Висшия съдебен съвет. Същото се обнародва
в „Държавен вестник“, публикува се в един
централен всекидневник и на страницата на
Висшия съдебен съвет в интернет.
Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет с решение
обявява отделен конкурс за всеки орган на съдебната власт. Решението на Висшия съдебен
съвет се обнародва в „Държавен вестник“, публикува се в един централен всекидневник и на
страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.
(2) Решението съдържа:
1. броя и вида на длъжностите и органите
на съдебната власт, за които се отнасят;
2. документите, които се изискват, срока и
мястото за подаването им;
3. програмата, по която се провежда конкурсът;
4. датата, часа и мястото на провеждане
на конкурса.
Чл. 4. Тематичните конспекти при назначаване на младши съдии и младши прокурори, както
и за първоначално назначаване се утвърждават
от Висшия съдебен съвет и се публикуват в
неговата интернет страница.
Чл. 5. Администрацията на Висшия съдебен
съвет организира провеждането на конкурсите.

ВЕСТНИК
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Главният секретар на Висшия съдебен съвет
определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.
Г л а в а

в т о р а

КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО
НАЗНАЧАВАНЕ
Раздел I
Ред за кандидатстване и допускане до конкурс
за младши съдии и младши прокурори и за
първоначално назначаване
Чл. 6. За участие в конкурса се допускат
лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162
от Закона за съдебната власт.
Чл. 7. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден
от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от
датата на обнародването на решението по чл. 3.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от
кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“;
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
5. медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
(3) Кандидатът може да посочи няколко
органа на съдебната власт при участието си в
един конкурс, които следва да подреди според
своите предпочитания.
(4) Заявлението и приложените към него
документи се подават лично от кандидата или
от надлежно упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен
съвет. Заявления, подадени след срока, не се
регистрират.
Чл. 8. (1) В администрацията на Висшия
съдебен съвет документите на всеки кандидат
получават входящ номер и дата.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
извършва проверка на документите и допуска
до участие в конкурса всички кандидати, които
отговарят на условията по чл. 181 ЗСВ.
(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса лица включват
и входящия номер на документите им и се
обявяват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет най-малко 7 дни преди датата
на провеждане на конкурса.
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(4) По реда на ал. 3 се обявява и списъкът
на лицата, които не са допуснати до участие в
конкурса, като се посочва и основанието за това.
(5) Лицата, които не са допуснати до участие
в конкурса, могат да направят възражение пред
Висшия съдебен съвет в 3-дневен срок, който в
7-дневен срок от постъпване на възражението
решава въпроса окончателно.
(6) Поправка на явна фактическа грешка
или допълване се допуска по молба на заинтересованото лице от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори
и следователи.
Раздел ІІ
Конкурсни комисии
Чл. 9. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни
комисии, които се състоят от председател,
четирима редовни и двама резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите
Висшият съдебен съвет може да определи и
повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В състава на редовните членове на комисията участва поне един хабилитиран учен
по правни науки.
(4) В конкурсните комисии не могат да
участват членове на Висшия съдебен съвет.
(5) Поименният състав на конкурсната
комисия за назначаване на младши съдии се
определя от Висшия съдебен съвет на основата
на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните съдилища.
Поименният състав на конкурсната комисия за
назначаване на младши прокурори се определя
от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно
измежду прокурорите в окръжните прокуратури.
(6) Поименният състав на конкурсната
комисия за първоначално назначаване се определя от Висшия съдебен съвет на основата
на изтеглен на публично заседание жребий,
съответно измежду магистратите от органите
на съдебна власт, където са обявени свободните
щатни бройки по чл. 178, ал. 1 ЗСВ. Членовете
на конкурсната комисия следва да притежават
ранг, равен или по-висок от ранга на обявената
свободна длъжност.
(7) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и
изплаща от Висшия съдебен съвет.
Чл. 10. (1) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член,
определен от председателя на комисията. При
отсъствие на председателя неговите функции
се поемат от член на комисията съобразно
правилата за старшинство по чл. 237 от Закона
за съдебната власт.
(2) Председателят на конкурсната комисия
ръководи нейната работа, следи за спазване
условията за провеждане на конкурса и обявява
началото и края на изпитния ден.
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(3) Когато за един конкурс е определена
повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит по едно и също време и
на едно и също място.
Чл. 11. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече
от половината от общия брой на членовете є.
Раздел IІІ
Провеждане на конкурсния изпит
Чл. 12. (1) Конкурсите за младши съдии и
младши прокурори и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като
оценките са по шестобалната система.
(2) На писмения изпит, който е анонимен,
се проверяват уменията на кандидатите за
практическо прилагане на теоретическите
знания чрез решаване на казус в съответния
правен отрасъл.
(3) На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите по материята в съответния
правен отрасъл по тематични конспекти.
Чл. 13. (1) За писмения изпит кандидатите
са длъжни да се явят в определеното помещение и да заемат местата си не по-късно от 15
минути преди започването на изпита.
(2) Кандидатите се допускат в залата след
представяне на лична карта, като се подписват
в присъствен списък.
(3) По време на писмения и устния изпит
кандидатите могат да ползват само нормативни актове.
(4) Не се допуска ползването на компютри,
мобилни телефони и други технически средства.
При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно
участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(5) Писменият изпит продължава 4 астрономически часа, като в тях не се включва времето
за прочитане и записване на казуса.
Чл. 14. (1) При провеждането на конкурс за
младши съдии конкурсните комисии съставят 5
казуса от наказателноправните науки и 5 казуса
от гражданскоправните науки.
(2) При провеждането на конкурс за младши
прокурори конкурсните комисии съставят по
10 казуса от наказателноправните науки.
(3) При провеждане на конкурс за първоначално назначаване се съставят по 10 казуса за
съответната специализация по правен отрасъл
съобразно обявените места.
(4) В случаите по чл. 9, ал. 2 казусите се
съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.
(5) Съставените казуси, поставени в отделни
непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет в общ
запечатан плик не по-късно от 3 дни преди
провеждане на изпита.
(6) След обявяване на началото на писмения
изпит един от кандидатите изтегля на случаен
принцип казуса, по който се провежда изпитът.
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Същият кандидат отваря още два плика и след
сравняване обявява дали казусите са различни
от изтегления казус.
(7) Казусите се решават върху предварително получени бели листа, подпечатани с печат
на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат
да пишат по време на изпита само със син
химикал. След обявяване края на изпита неизползваните листа се предават на комисията.
Чл. 15. (1) След приключване на работата
си по казуса или изтичане на срока по чл. 13,
ал. 5 всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния
граждански номер, входящия номер, издаден
от администрацията на Висшия съдебен съвет,
както и датата на изпита. Кандидатът запечатва
фиша в малък непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който
се поставя и запечатаният малък плик. В този
вид кандидатът я предава на комисията.
(3) В присъствието на конкурсната комисия
в администрацията на Висшия съдебен съвет
на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв
номер на малкия плик, големия плик и на
писмената работа.
(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен
съвет, а големите пликове заедно с писмените
работи остават в комисията за оценяване.
(5) След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява
целостта на малките пликове, разпечатва ги,
идентифицира писмените работи и нанася
оценките в протокол.
(6) Резултатите от писмения изпит се обявяват
на общодостъпно място в сградата на Висшия
съдебен съвет и на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия.
Чл. 16. (1) До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения изпит с оценка не
по-ниска от много добър „4,50“.
(2) Конкурсната комисия съставя график
по входящи номера за времето и мястото на
провеждане на устния изпит, който се обявява
на видно място в сградата на Висшия съдебен
съвет и на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет в тридневен срок от обявяване
на резултатите от писмения изпит.
(3) Устният изпит се провежда не по-рано
от 7 дни от обявлението по ал. 2.
Чл. 17. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на
изпитния ден списъците с кандидатите за устен
изпит се разпределят чрез жребий по комисиите.
Раздел ІV
Оценяване и класиране на кандидатите
Чл. 18. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове
на конкурсната комисия, независимо един от
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друг, без взаимна консултация и без обмяна
на информация за оценките им. Оценки върху
писмената работа не се поставят.
(2) Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност
до 0,25.
(3) Всеки проверител записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената
работа поставената от него оценка.
(4) Индивидуалните протоколи се предават
на председателя на комисията за изготвяне на
окончателния протокол, който се подписва от
членовете на комисията.
(5) Когато разликата в оценките на двамата
проверители е до единица, крайната оценка е
средноаритметична между двете оценки.
(6) Когато разликата в оценките е повече
от единица, писмената работа се проверява и
от арбитър – член на комисията, посочен от
нейния председател. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.
Чл. 19. (1) При оценяване на устния изпит
всеки член на комисията преценява качествата
на кандидата въз основа на неговите отговори
по шестобална система с точност до 0,25, като
нанася оценките си в индивидуален протокол.
(2) Оценката на кандидатите на устния
изпит представлява средноаритметично число
от оценките на всички членове на конкурсната
комисия.
(3) За издържал устния изпит се счита
кандидатът, получил оценка не по-ниска от
среден 3,00.
Чл. 20. Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от
провеждането му на общодостъпно място в
сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата му.
Чл. 21. (1) Конкурсната комисия извършва
класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното
представяне и го отразява в протокол, който
се подписва от всички членове на конкурсната
комисия.
(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит.
(3) Когато няколко кандидати имат равен
бал, конкурсната комисия класира кандидата
с по-висок общ успех от държавните изпити.
Раздел V
Одобряване на издържалите конкурса кандидати за младши съдии и младши прокурори
Чл. 22. (1) Комисия „Професионална етика и
превенция на корупцията“ предоставя на Висшия
съдебен съвет информация за притежаваните
нравствени качества на класираните кандидати
в рамките на обявените конкурсни длъжности
и изготвя становище за всеки кандидат.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
въз основа на резултатите от класирането и
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на становището по чл. 22, ал. 1 предлага на
Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите
за младши съдии и младши прокурори.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение
за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на
изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
(4) Списъкът с одобрените кандидати се
обявява на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
(5) В 7-дневен срок от датата на обявяването одобрените кандидати за младши съдии и
младши прокурори заявяват изрично писмено
пред Висшия съдебен съвет своето желание
за назначаване на съответната длъжност в
поредността съобразно бала по чл. 21, ал. 2.
(6) Комисията по предложенията и атестирането обявява на интернет страницата на
ВСС имената на кандидатите, които следва
да се явят лично, за да изберат от останалите
незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви
желание, се замества от следващия класиран
и одобрен кандидат.
(7) С решение Висшият съдебен съвет приема
окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по
съответните длъжности съобразно заявеното
им желание.
(8) В едномесечен срок от влизане в сила
на решението по ал. 7 кандидатите подават
декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1
от Закона за съдебната власт.
Раздел VІ
Назначаване на издържалите конкурса кандидати за първоначално назначаване
Чл. 23. (1) Комисия „Професионална етика и
превенция на корупцията“ предоставя на Висшия
съдебен съвет информация за притежаваните
нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати
и изготвя становище за всеки кандидат.
(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
въз основа на резултатите от класирането и на
становището по чл. 23, ал. 1 внася във Висшия
съдебен съвет предложение за първоначално
назначаване в съответните органи на съдебната власт.
(3) Предложението се публикува на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет. В 7-дневен
срок от публикуването кандидатите подават
декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1
от Закона за съдебната власт.
(4) Висшият съдебен съвет приема решение
за назначаване на кандидатите по поредността
на класирането до попълване на местата, за
които е обявен конкурсът, след три поредни
класирания.
(5) При приемането на решението по ал. 4
Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря
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на изискванията на чл. 162 и 164 от Закона
за съдебната власт. Проверката се извършва
въз основа на документите, представени от
кандидата. При проверката Висшият съдебен
съвет взема предвид и становището на Комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията“.
Г л а в а

т р е т а

КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ
И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ
Раздел I
Ред за кандидатстване и допускане до конкурса
Чл. 24. Конкурсът се провежда при повишаване в длъжност и при преместване на съдия,
прокурор или следовател.
Чл. 25. (1) В конкурса могат да участват
съдии, прокурори и следователи, които имат
стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт
за обявената свободна длъжност към датата на
подаване на документите.
(2) Конкурсът се провежда чрез събеседване.
Чл. 26. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател
подава писмено заявление по образец, утвърден
от Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на решението по чл. 3.
(2) Заявлението се подава в администрацията
на Висшия съдебен съвет лично от кандидата
или от надлежно упълномощен негов представител. Заявления, подадени след срока, не се
регистрират.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. служебна бележка от административния
ръководител, удостоверяваща наличие на стаж
по чл. 164 от Закона за съдебната власт;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“;
3. кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец).
Чл. 27. (1) В администрацията на Висшия
съдебен съвет заявленията на всеки кандидат
получават входящ номер и дата.
(2) След изтичане на срока по чл. 26, ал. 1,
ако няма кандидат за съответната длъжност,
тази длъжност се заема по реда на чл. 178 от
Закона за съдебната власт.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
извършва проверка на документите.
(4) Списъците на всички кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет
в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.
В тридневен срок от обявяване на списъците
кандидатите, които не са допуснати, могат да
направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет, който се произнася в 7-дневен срок.
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(5) Списъците за участие в конкурса включват трите имена, длъжността на кандидатите и
входящия номер на документите им.
Раздел ІІ
Конкурсни комисии
Чл. 28. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни
комисии поотделно за съдии, прокурори и
следователи, които се състоят от председател,
четирима редовни и двама резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите
Висшият съдебен съвет може да определи и
повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В конкурсните комисии не могат да
участват членове на Висшия съдебен съвет и
административни ръководители.
(4) В конкурсните комисии за съдии не могат
да участват действащи прокурори и следователи.
В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.
(5) Поименният състав на всяка комисия се
определя от Висшия съдебен съвет на основата
на изтеглен на публично заседание жребий,
както следва:
а) на нива районни и окръжни съдилища – съответно измежду съдиите в апелативните
съдилища;
б) на нива апелативни съдилища и Върховен
касационен съд – съответно измежду съдиите
във Върховния касационен съд;
в) на нива административни съдилища и Върховен административен съд – съответно измежду
съдиите във Върховния административен съд;
г) на нива районни и окръжни прокуратури – съответно измежду прокурорите в апелативните прокуратури;
д) на нива апелативни прокуратури и Върховна касационна прокуратура – съответно
измежду прокурорите във Върховна касационна
прокуратура;
е) на ниво Върховна административна прокуратура – съответно измежду прокурорите във
Върховна административна прокуратура;
ж) на нива окръжни следствени отдели и
Национална следствена служба – съответно
измежду следователите и прокурорите във Върховна касационна прокуратура и Национална
следствена служба.
(6) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и
изплаща от Висшия съдебен съвет.
Чл. 29. (1) Отсъстващ редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член,
определен от председателя на комисията. При
отсъствие на председателя неговите функции
се поемат от член на комисията съобразно
правилата за старшинство по чл. 237 от Закона
за съдебната власт.
(2) Председателят на конкурсната комисия
ръководи нейната работа, следи за спазване
условията за провеждане на конкурса.
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(3) Когато за един конкурс е определена
повече от една комисия в началото на изпитния
ден, списъците с кандидатите за събеседване се
разпределят чрез жребий между комисиите, а
всички комисии провеждат събеседването по
едно и също време и на едно и също място.
Чл. 30. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече
от половината от общия брой на членовете є.
Раздел IІІ
Провеждане на конкурса и класиране на кандидатите
Чл. 31. (1) Конкурсната комисия провежда
конкурса чрез събеседване с всеки кандидат по
практически въпроси, свързани с прилагането
на законите.
(2) При провеждане на събеседването се
води протокол (стенограма).
Чл. 32. (1) При определяне на общата оценка
за притежаваните от кандидата професионални
качества се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до
момента периодични атестирания.
(2) Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата по шестобалната система
с точност до 0,25, като нанася оценките си в
индивидуален протокол.
(3) Общата оценка на кандидата представлява
средноаритметично число от общите оценки
на всички членове на конкурсната комисия.
Чл. 33. (1) Конкурсната комисия изготвя
протокол за класиране на кандидатите заедно
с мотивирано становище.
(2) Когато няколко кандидати за една длъжност имат еднаква обща оценка, предимство
в класирането има кандидатът с по-висока
заемана длъжност. Когато кандидатите са и с
еднаква длъжност, предимство има кандидатът
с по-висок общ успех от държавните изпити.
(3) Резултатите от класирането заедно с
цялата конкурсна документация и протокола
(стенограмата) от проведеното събеседване се
изпращат на Висшия съдебен съвет.
(4) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ на Висшия съдебен съвет
извършва преценка за притежаваните нравствени
качества от първите трима кандидати за всяка
длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени
от кандидата, и документите, съдържащи се в
кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, поощренията и наказанията, сигналите
за нарушение на правилата за професионална
етика на съдиите, прокурорите и следователите.
(5) Резултатите от класирането се обявяват на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Чл. 34. (1) Резултатите от класирането на
кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ се
предоставят на Комисията по предложенията и
атестирането на съдии, прокурори и следователи.
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(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
внася във Висшия съдебен съвет мотивирано
предложение за повишаване или за преместване
на кандидатите, класирани на първо място за
длъжностите в съответните органи на съдебната власт.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение
за повишаване или за преместване на съдия,
прокурор или следовател по поредността на
класирането до попълване на местата.
(4) При приемане на решението по ал. 3
Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря
на изискванията за стаж по чл. 164 от Закона
за съдебната власт, както и дали притежава
необходимите професионални и нравствени
качества.
(5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е
установил, че не отговаря на изискванията по
чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. В
този случай се назначава следващият класиран
кандидат, който отговаря на изискванията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
Чл. 35. Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната
власт се обявяват с решение на Висшия съдебен
съвет, което се обнародва в „Държавен вестник“
и се публикува в неговата интернет страница.
Чл. 36. (1) Кандидатите за административен
ръководител подават писмено заявление за
участие в конкурса по образец, утвърден от
Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 35.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от
кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“;
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
5. медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
6. нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка;
7. други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
Чл. 37. Кандидатите за административни
ръководители се оповестяват публично на
страницата на Висшия съдебен съвет в интернет заедно с кратка биография на кандидата в
3-дневен срок след постъпването на заявленията
им в администрацията на Висшия съдебен съвет.
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Чл. 38. (1) Комисията по предложенията и
атестирането на съдии, прокурори и следователи
извършва проверка на документите.
(2) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на страницата на
Висшия съдебен съвет в интернет най-малко
14 дни преди провеждане на избора, като за
кандидатите, които не отговарят на условията,
се посочва основанието.
(3) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати,
могат да направят писмено възражение пред
Висшия съдебен съвет, който се произнася в
7-дневен срок.
Чл. 39. (1) Комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“ предоставя на
Висшия съдебен съвет становище за притежаваните нравствени качества на всеки кандидат
за административен ръководител.
(2) Становището по ал. 1 се предоставя на
кандидатите не по късно от три дни преди
датата на събеседването.
(3) Процедурата по избор на административен ръководител се провежда от Висшия
съдебен съвет чрез събеседване.
Чл. 40. (1) Кандидатите се поканват за събеседване във Висшия съдебен съвет най-малко
7 дни преди датата на заседанието.
(2) Висшият съдебен съвет провежда събеседването с кандидатите за административен
ръководител по азбучен ред.
(3) По време на събеседването кандидатите
защитават концепциите си за стратегическо
управление на съответния орган на съдебната
власт в рамките на конкретно определеното от
Висшия съдебен съвет време.
(4) Неявяването на кандидат по уважителни
причини е основание за отлагане на избора.
Чл. 41. (1) Висшият съдебен съвет приема
решението за назначаване на административен
ръководител с мнозинство повече от половината
от членовете си.
(2) Когато никой от предложените кандидати
не получи необходимото мнозинство, изборът
продължава за двамата от тях, които са получили най-много гласове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 194в от Закона за съдебната власт и отменя
Наредба № 1 от 2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на
съдия, прокурор и следовател (обн., ДВ, бр. 2
от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.). Наредбата е
приета с решение на ВСС по протокол № 15
от 27.04.2011 г.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на раздели V и VІ от глава втора,
които влизат в сила от 01.01.2012 г.
Представляващ ВСС: Ан. Мингова
5394
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1129
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели с идентификатор 68970.502.92,
с. Старозагорски бани, община Стара Загора
(УПИ ХХХI-95, кв. 19), с площ 2343 кв. м, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид
обществен обект, комплекс, ведно с построената
в имота масивна сграда на два етажа с идентификатор 68970.502.92.2 със застроена площ 44 кв. м,
с предназначение: друг вид обществена сграда.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 123 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване – 5000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
45 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 13.05.2011 г. (27.05.2011 г.).
7. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
13.05.2011 г. (27.05.2011 г.) – 17 ч.
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
13.05.2011 г. (27.05.2011 г.).
10. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 14 ч. на 18.05.2011 г.
(31.05.2011 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
11. Ден и час на търга – 18.05.2011 г. (31.05.2011 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 18.05.2011 г.,
същият ще се проведе на 31.05.2011 г. от 14 ч. при
същите условия.
13. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство,
Правилника за дейността на ОбАП и Методи-

ката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси и
сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на Община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
5463

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 659
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
изграждане на ветрогенератор и съответстващите
му ел. и комуникационни схеми за имот № 048127,
м. Мераркаса, в землището на с. Доброплодно,
община Ветрино, с площ 8,297 дка, категория на
земята – трета.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Ветрино до Административния съд – Варна.
5413

Председател: Ст. Велева

СЪДИЛИЩА
Балчишкият районен съд съобщава на Мариане
Голвитцер, родена на 08.05.1951 г. в Австрия, че
срещу нея е заведено гр. д. № 159/2011 за развод
на основание чл. 49 СК от Ружди Исмаил Али
от Балчик, ул. Черно море 24, и следва да се яви
в канцеларията на съда за връчване на книжата
по делото в двуседмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
5294
Благоевградският районен съд призовава
Жоао Пауло да Силва Перейра, гражданин на
Република Португалия и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда на 06.06.2011 г. в 9,20 ч.
като страна по гр. д. № 531/2011, заведено от
Даниела Кирилова Манчева с постоянен адрес
Благоевград, ул. Климент Охридски 16, ет. 4,
ап. 7, по чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2 СК. Ако
въпреки обнародването страната не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищеца.
5252
Варненският районен съд, ХХ ХV състав,
призовава Ахмед Кямил Салим, с последен известен адрес с. Соколец, община Руен, област
Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 15.VІ.2011 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 1154/2011, заведено от Шенай Реджеб Янакиева,
по чл. 132, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 134, т. 1
и 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5293
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Каварненският районен съд съобщава на Колин
Уилям Лий, роден на 16.08.1960 г., гражданин на
Великобритания, в качеството му на управител на
етажната собственост на жилищна сграда с административен адрес к.к. „Карвуна“, община Каварна,
ул. Калацерка 5, м. Иканталъка, че в Районния
съд – гр. Каварна, е заведено дело за отмяна на
решенията, взети на общо събрание на 12.11.2010 г.,
и му указва, че в 2-седмичен срок от обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на районния съд, за да получи
книжата по делото. При неявяване на Колин Лий
или на упълномощено от него лице в 2-седмичен
срок съдът ще му назначи особен представител.
5383
Районният съд – гр. Кнежа, гражданска колегия, призовава Светлана Ахмедова Белянская
с последен адрес област Плевен, гр. Искър, ул.
Христо Наумов 28, родена на 1.10.1965 г., сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.05.2011 г. в
9,30 ч. като ответница по гр.д. № 60/2011, заведено
от Иван С. Иванов, по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5295
Търговищкият районен съд, гражданска колегия, VII състав, призовава Мехмет Топакташ
с последен адрес област Тръговище, община
Търговище, с. Острец, ул. В. Левски 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.05.2011 г. в
9,30 ч. като ответник по гр.д. № 336/2011, заведено
от Емилия К. Топакташ. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5296
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 657/2008 за политическа партия „Обединение на
българските патриоти“: вписа на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗПП във връзка с чл. 602 ГПК
нов Устав, приет на Първия конгрес на партията
на 30.10.2010 г., проведен в София, хотел „Родина“;
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избор на нов Национален комитет в състав от 9 членове: Илия Димитров Менков – председател, Жоро
Славов Жечев – първи заместник-председател,
Георги Иванов Маринов – втори зам.-председател,
Николай Цвятков Николов – трети зам.-председател, Симеон Янко Симеонов, Маргарита Русланова Русинова, Тодор Тодоров Кюркчиев, Димитър
Славов Димитров, Димтър Върбанов Димитров;
избор на нов състав на Контролно-ревизионна комисия: Елка Котева – председател, Георги Стоянов
Николов, Елена Михайлова Радонова. Партията
се представлява от председателя Илия Димитров
Менков. Вписва седалище и адрес на управление
на партията – София, ул. Ангел Кънчев 1.
5329

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на търговците на произведения на
изкуството“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.06.2011 г. в 11 ч. в
София, Дом на културата „Средец“, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на Етичен кодекс на сдружение „Асоциация на търговците на
произведения на изкуството“ и промени в устава;
2. промяна в състава на УС и в представителството на сдружение „Асоциация на търговците
на произведения на изкуството“; 3. утвърждаване
на решения на УС за приемане и изключване на
членове на сдружението; 4. приемане на годишния отчет на УС на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 14 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5257

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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