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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44,
93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г. и
бр. 77 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „внесен с парични
вноски капитал в размер, определен“ се заменят със „собствен капитал със структура
и в размер, определени“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) С наредбата по ал. 1, т. 1 се определят
и условията и редът, при които БНБ може
да освободи от задължението за вписване в
регистъра финансови институции, извършващи
дейности по чл. 3, ал. 1 със средства, предоставени за изпълнение на целеви проекти и
програми на Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 15, ал. 7 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и Европейския
банков орган (ЕБО)“.

§ 3. В чл. 17, ал. 4 след думите „Европейската комисия“ се поставя запетая и се
добавя „ЕБО“.
§ 4. В чл. 23, ал. 7 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и ЕБО“.
§ 5. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „обнародват в „Държавен вестник“ се заменят с
„обявяват в търговския регистър“.
2. В ал. 4 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и ЕБО“.
§ 6. В чл. 39, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „сетълмент риск и риск
от контрагента“ се заличават.
2. В т. 3 думите „валутен и стоков“ се заменят с „валутен, стоков и сетълмент“.
§ 7. В чл. 40, ал. 4 думите „от втори ред“
се заличават.
§ 8. В чл. 56, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и към платежни
институции и дружества за електронни пари,
отпускащи кредити по реда на чл. 19 от Закона
за платежните услуги и платежните системи“.
§ 9. В чл. 62, ал. 6, т. 7 и ал. 8 след думите
„Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ запетаята се заменя със съюза
„и“, а думите „и Главна дирекция „Досъдебно
производство“ се заличават.
§ 10. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 11:
„11. Европейския съвет за системен риск
(ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции
съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за пруденциалния надзор
върху финансовата система на Европейския
съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1092/2010“, включително
при възникване на извънредна ситуация по
чл. 93, ал. 1.“
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§ 11. В чл. 65, ал. 2 след думата „членки“
се добавя „и на ЕБО“.
§ 12. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 думите „на отменения Закон
за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; доп.,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 21, 52, 70 и 98 от
1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 24, 63,
84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и
92 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 19, 31, 39 и
105 от 2005 г., бр. 30, 33 и 34 от 2006 г.) или“
се заличават, а думите „прилагането им“ се
заменят с „прилагането му“.
§ 13. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „Комитета на европейските банкови надзорни органи (КЕБНО)“
се заменят с „ЕБО“;
б) в т. 2 абревиатурата „КЕБНО“ се заменя
с „ЕБО“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската народна банка си сътрудничи с ЕБО и предоставя цялата необходима
информация за изпълнение на задълженията
му при условията и по реда на Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване
на Европейски надзорен орган (Европейски
банков орган), за изменение на Решение
№ 716/20 09/ЕО и за отм яна на Решение
2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15
декември 2010 г.), наричан по-нататък „Рег
ламент (ЕС) № 1093/2010“.“
§ 14. В чл. 82, ал. 7 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и ЕБО“.
§ 15. В чл. 83, ал. 1, изречение второ след
думите „Европейската комисия“ се поставя
запетая и се добавя „ЕБО“.
§ 16. В чл. 87а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако преди изтичането на срока по
ал. 2 въпросът е отнесен за разглеждане от
ЕБО, БНБ отлага вземането на решението по
ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО може
да вземе в съответствие с чл. 19, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 1093/2010. В този случай
БНБ взема решение по ал. 3 в съответствие
с решението на ЕБО.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 17. В чл. 87б, ал. 2 се създава изречение
второ: „А ко БНБ прецени, че съвместно
решение не може да бъде постигнато, преди
изтичането на срока тя има право да отнесе
въпроса за разглеждане от ЕБО.“
§ 18. В чл. 88 думата „двустранни“ се заличава, а думите „трета държава“ се заменят
с „трети държави“.
§ 19. В чл. 90, ал. 7 след думите „Европейската комисия“ се добавя „и ЕБО“.
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§ 20. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато съответните компетентни органи не сътрудничат с БНБ в степента, необходима за изпълнението на задълженията на
БНБ по ал. 1, БНБ може да отнесе въпроса
за разглеждане от ЕБО.
(4) Когато консолидиращ надзорен орган от
друга държава членка не изпълнява възложени
от националното му законодателство функции,
съответстващи на тези по ал. 1, БНБ може
да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.“
§ 21. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако преди изтичането на срока по
ал. 1 въпросът е отнесен за разглеждане от
ЕБО, БНБ отлага вземането на решение по
ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО може
да вземе съгласно чл. 19, параграф 3 от Рег
ламент (ЕС) № 1093/2010. В този слу чай
БНБ взема решение по ал. 3 в съответствие
с решението на ЕБО.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 22. В чл. 92б се създава ал. 3:
„(3) Ако БНБ прецени, че съвместно решение не може да бъде постигнато, преди
изтичането на срока по ал. 2 тя има право
да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО.“
§ 23. В чл. 92в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ абревиатурата
„КЕБНО“ се заменя с „ЕБО“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако преди изтичането на срока по
ал. 2 въпросът е отнесен за разглеждане от
ЕБО, БНБ отлага вземането на решението
по ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО
може да вземе съгласно чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010. В този случай
БНБ взема решение по ал. 3 в съответствие
с решението на ЕБО.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 24. В чл. 92г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Когато“ се добавя „в
срок от 4 месеца“, а абревиатурата „КЕБНО“
се заменя с „ЕБО“.
2. В ал. 3 абревиатурата „КЕБНО“ се заменя с „ЕБО“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако преди изтичането на срока по
ал. 2 въпросът е отнесен за разглеждане от
ЕБО, БНБ отлага вземането на решение по
ал. 3 и изчаква решението, което ЕБО взема
съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010. В този случай БНБ взема решение
по ал. 3 в съответствие с решението на ЕБО.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
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§ 25. В чл. 92д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „между
компетентните органи и ЕБО в съответствие
с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010“.
2. В ал. 3, изречение първо след думите
„сътрудничи с“ се добавя „ЕБО и с“.
3. В ал. 5 след думата „участват“ се добавя
„ЕБО“ и се поставя запетая.
4. В ал. 8 абревиатурата „КЕБНО“ се заменя с „ЕБО“.
§ 26. В чл. 93, ал. 1 след думата „включително“ се добавя „в случаите по чл. 18 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 или при“, думите
„която потенциално застрашава“ се заменят
с „които потенциално застрашават“, а след
думата „уведомява“ се добавя „ЕБО, ЕССР и“.
§ 27. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 след думата „споразумение“ се добавя „по чл. 28 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010“.
2. В ал. 4 думите „Европейската комисия“
се заменят с „ЕБО“.
§ 28. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Българската народна банка може да се
обърне към ЕБО в случаите, когато:
1. компетентен орган на държава членка не е
предоставил на БНБ съществена информация;
2. искане за обмен на подходяща информация е отказано или не е изпълнено в разумен
срок.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6, т. 2“ се заменят с „ал. 7, т. 2“.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
навсякъде думите „ал. 6 и 7“ се заменят с
„ал. 7 и 8“.
§ 29. В чл. 99, ал. 2, изречение второ след
думата „членки“ съюзът „и“ се заменя със
запетая, а след думите „Европейската комисия“ се добавя „и на ЕБО“.
§ 30. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „с комитета“ се заменят с „и с ЕБО“.
2. В ал. 8 след думите „Европейската комисия“ се поставя запетая и се добавя „ЕБО“.
§ 31. В чл. 102, ал. 3 думите „Европейската
комисия“ се заменят с „ЕБО“.
§ 32. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 се създава изречение трето: „При
определяне на допълнителното капиталово
изискване се вземат предвид:
а) качествените и количествените характеристики на процеса за оценка на капитала
на банката по чл. 73а;
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б) текущата адекватност на вътрешните
правила за управление и контрол по чл. 15,
ал. 1, т. 4 и 6;
в) резултатът от надзорния преглед и оценка
по чл. 79, ал. 2.“;
б) в т. 12 след думите „разходи на банката“ се поставя запетая, а думите „и/или
да забрани изплащането на бонуси, премии,
тантиеми и други форми на допълнително
възнаг ра ж дение на админист раторите на
банката извън основното възнаграждение по
договорите им за управление“ се заменят с
„включително на променливите възнаграждения като процент от общите нетни приходи,
когато това е несъвместимо с поддържането
на достатъчен собствен капитал, и/или да
забрани изплащането им“;
в) в т. 14 думите „управителния съвет
или на съвета на директорите“ се заменят с
„управителния съвет, съвета на директорите
или на надзорния съвет“ и след думите „БНБ
може да го отстрани от длъжност“ се добавя
„и може да назначи друго на негово място за
времето до провеждане на съответния избор“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Българската народна банка има право
да иска обявяване на актовете за прилагане
на мерките по ал. 2, съответно вписване на
подлежащите на вписване обстоятелства,
произтичащи от налагането на тези мерки,
в търговския регистър.“
§ 33. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят с
„обявява в търговския регистър“ и се поставя
точка, а текстът докрая на изречението се
заличава.
2. В ал. 2 думите „обнародването на поканата в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването на поканата в търговския регистър“.
3. В ал. 4 думите „обнародването в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването в
търговския регистър“.
4. В ал. 5 думите „обнародването в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването в
търговския регистър“.
§ 34. В чл. 110, ал. 2 думите „обнародването
в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването в търговския регистър“.
§ 35. В чл. 119, ал. 1 думите „обнародването
в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването в търговския регистър“.
§ 36. В чл. 131, ал. 5 в изречение първо
думите „обнародвано в „Държавен вестник“
се заменят с „обявено в търговския регистър“.
§ 37. В чл. 151, ал. 2 накрая се добавя „като
регистърното производство в търговския регистър във връзка с тези актове не подлежи
на спиране“.
§ 38. В чл. 152 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

„(2) Ако нарушителят по ал. 1 е банка,
се налага имуществена санкция в размер от
50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 200 000 до 500 000 лв.
(3) Ако нарушителят по ал. 1 е юридическо
лице, различно от банка, се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв., а при
повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 39. Създава се чл. 152а:
„Чл. 152а. (1) Който разпространява невярна
информация или обстоятелства за банка, с
което се уронват доброто име на банката и
доверието към нея, се наказва с глоба от 2000
до 5000 лв., а при повторно нарушение – от
3000 до 10 000 лв.
(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено
чрез средство за масова информация, глобата
е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.
(3) Ако нарушителят по ал. 1 или 2 е юридическо лице, се налага имуществена санкция,
както следва:
1. в случаите по ал. 1 – в размер от 10 000
до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от
30 000 до 50 000 лв.;
2. в случаите по ал. 2 – в размер от 20 000
до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от
50 000 до 150 000 лв.“
§ 40. В чл. 153, ал. 1 след думите „чл. 152“
се добавя „и 152а“.
§ 41. В § 4 от допълнителните разпоредби
след думата „(поправка)“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и накрая се добавя „и на Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение
на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/
ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО,
2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/
ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията
на Европейския надзорен орган (Европейски
банков орган), Европейския надзорен орган
(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган
за ценни книжа и пазари) (OB, L 331/120 от
15 декември 2010 г.)“.
Заключителни разпоредби
§ 42. В Закона за допълнителния надзор върху
финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от
2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 77 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 3, изречение второ думите
„Европейската комисия“ се заменят със „Съвместния комитет на европейските надзорни
органи (СКЕНО)“.
2. В чл. 13, ал. 2 се създава т. 4:
„4. процедури за участие в съществуващите
схеми и планове за оздравяване и преструктуриране и при необходимост – в разработването на такива; тези процедури подлежат
на редовен преглед.“
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3. В чл. 16:
а) в а л. 4 след д у м и т е „Европейската
система от централни банки“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и накрая се добавя „и
Европейския съвет за системен риск“;
б) създава се нова ал. 9:
„(9) Българската народна банка и КФН си
сътрудничат със СКЕНО, като незабавно му
предоставят цялата необходима информация
за изпълнение на задълженията му при условията и по реда на чл. 35 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване
на Европейски надзорен орган (Европейски
банков орган), за изменение на Решение
№ 716/20 09/ЕО и за отм яна на Решение
2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15
декември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1093/2010“, чл. 35 на Регламент
(ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване
на Европейски надзорен орган (Европейски
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение
2009/79/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/48 от
15 декември 2010 г.), наричан по-натат ък
„Регламент (ЕС) № 1094/2010“, и чл. 35 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари),
за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за
отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията
(ОВ, L 331/84 от 15 декември 2010 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, попадащи в обхвата на допълнителния надзор, независимо от това дали са,
или не са поднадзорни лица, могат да обменят:
1. помежду си всяка информация, необходима
за изпълнение на изискванията по този закон;
2. с Европейските надзорни органи и СКЕНО информация, необходима за изпълнение на
задълженията им при условията и по реда на
чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, чл. 35
от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и чл. 35 от
Регламент (ЕС) № 1095/2010.“
5. В чл. 22:
а) в ал. 2 думите „с Комитета по финансовите конгломерати на Европейския съюз“
се заменят „със СКЕНО“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Ако БНБ или КФН не е съгласна с
решение, взето от друг компетентен орган по
отношение на предприятие майка на нейно
поднадзорно лице по ал. 1, може да отнесе въп
роса за разглеждане от съответния Европейски надзорен орган съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС)
№ 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;
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в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. В § 3 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и на Директива 2010/78/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за изменение на директиви
98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО,
2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/
ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО
във връзка с правомощията на Европейския
надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване) и Европейския надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари)
(OB, L 331/120 от 15 декември 2010 г.)“.
§ 43. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г. бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и
59 от 2007 г. и бр. 67 от 2008 г.) в чл. 21 се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обнародването в „Държавен вестник“ се заменят с „обявяването в
търговския регистър“.
2. В ал. 3 думата „обнародване“ се заменя
с „обявяване в търговския регистър“.
§ 44. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.;
изм., бр. 24 и 87 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 78а, ал. 5 думите „Европейската
комисия“ се заменят с „Европейския орган
за ценни книжа и пазари“.
2. В чл. 78г, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „Европейския съвет за системен
риск и Европейския орган за ценни книжа и
пазари“.
3. В § 2 от допълнителните разпоредби се
създава т. 4:
„4. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО,
2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/
ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО,
2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във
връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване) и Европейския надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари)
(OB, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13456
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УКАЗ № 306
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 електронните съобщения, приет от
ХLI Народно събрание на 20 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69
от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; бр. 45
от 2009 г. – Решение № 3 на Конституционния
съд от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г.,
бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) осигуряват възможности на потребителите, включително на хора с увреждания,
възрастни хора и лица със специфични социални потребности, да извличат максимална
полза от избора, цената и качеството на
електронните съобщения;“
б) в буква „б“ думата „изкривяването“
се заменя с „нарушаването“, а след думата
„съобщения“ се поставя запетая и се добавя
„включително при преноса на съдържание“;
в) буква „г“ се изменя така:
„г) насърчава ефикасното ползване и се
гарантира ефективното управление на ограничените ресурси;“.
2. В т. 2:
а) буква „в“ се изменя така:
„в) осиг у рява п ри на ли чие на сходни
обстоя телст ва равнопоставено т рет и ране
на предприятия, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги;“
б) в буква „г“ след думите „на Европейския
съюз“ съюзът „и“ се заличава и след думите
„Европейската комисия“ се добавя „и на Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения“.
3. В т. 3:
а) в буква „д“ накрая се поставя запетая и
се добавя „на възрастните хора и лицата със
специфични социални потребности“;
б) създават се букви „ж“ и „з“:
„ж) зачитат основните права и свободи
на гражданите, гарантирани в Европейската
конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи, както и в общите принципи
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на правото на Европейския съюз за достъпа
и ползване на услуги и приложения, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи;
мерки за ограничаване на основните права и
свободи се допускат само при условия и по
ред, определени със закон, и при спазване на
презумпцията за невиновност и правото на
неприкосновеност на личния живот;
з) насърчават възможностите на крайните
потребители за достъп и разпространение на
информация или използване на приложения
и услуги по техен избор.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и политика в областта
на информационното общество“ се заличават,
а думата „ги“ се заменя с „я“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Проектът по ал. 1 се предоставя за
обществено обсъждане по реда на чл. 18.
(3) Политиката в областта на електронните
съобщения се актуализира най-малко веднъж
на 4 години.“
§ 3. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 11, ал. 2 след думите „се изготвя“ се добавя „и актуализира“, след думите
„в съответствие с“ се добавя „политиката на
Европейския съюз“ и се поставя запетая, а
думите „и/или техните компетентни органи“
се заличават.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политики, стратегии, планове
и програми в областта на електронните съобщения и в областта на информационното
общество;“.
2. В т. 5 запетаята след думата „стандарти“
се заличава, а думите „технически изисквания
и спецификации“ се заменят с „и стандартизационни документи“.
3. Създава се нова т. 7:
„7. участва в изготвянето и координирането
на политиката на Европейския съюз в областта
на ограничените ресурси във връзка с тяхното
осигуряване и ефикасно използване, необходими за създаването и функционирането на
единния пазар на Европейския съюз в сектора
на електронните съобщения и осигуряването
на оперативна съвместимост на услугите;“.
4. Досегашните т. 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно т. 8, 9, 10, 11 и 12.
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. използва и развива мрежата по т. 1 за
нуждите на държавното управление.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Актът за предсрочно прекратяване на
мандата на член на комисията се оповестява
публично в деня на приемането му. Мотивите
за предсрочно прекратяване на мандата могат
да се публикуват по искане на засегнатата
страна.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 8. В чл. 27 се създава нова ал. 2:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват по правила, приети с решение на
комисията.“
§ 9. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „работа на комисията“
се поставя запетая и се добавя „числеността“.
2. В ал. 3 след думата „комисията“ се
добавя „както и правилата по чл. 27, ал. 2“.
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думата „променя“ се заменя с
„изменя“.
2. Създава се нова т. 18:
„18. съдейства при хармонизирането на
определени номера или номерационни обхвати
в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и
развитието на общоевропейските електронни
съобщителни услуги;“.
3. Досегашната т. 18 става т. 19.
4. Създават се нови т. 20 и 21:
„20. участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано
и последователно регулиране;
21. разглежда случаи на неспазване на
изискванията за осигуряване на сигурност и
цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“.
5. Досегашните т. 19, 20, 21, 22 и 23 стават
съответно т. 22, 23, 24, 25 и 26.
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „конкуренцията при предоставяне“ се заменят с „пазара“.
2. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. насърчава инвестициите и иновациите
в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране, че всяко задължение
за предоставяне на достъп отчита риска, поет
от инвестиращите предприятия, и допуска
различни споразумения за сътрудничество
между инвеститорите и страните, търсещи
достъп с цел разпределение на инвестиционния риск, при гарантиране запазването
на конкуренцията на пазара и зачитане на
принципа за равнопоставеност;
4. защитава конкуренцията в полза на пот
ребителите и когато е подходящо, насърчава
инфраструктурната конкуренция;“.
3. Създава се т. 5:
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„5. от чита разнообразието от услови я,
свързани с конкуренцията и потребителите,
които съществуват в различните географски
райони;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 6.
5. Досегашната т. 4 става т. 7 и в нея думите
„европейското право“ се заменят с „правото
на Европейския съюз“.
6. Създават се т. 8 и 9:
„8. налага ех ante специфични задължения
само когато липсва ефективна и устойчива
конкуренция на съответен пазар и изменя или
отменя тези задължения, когато това условие
е изпълнено;
9. насърчава регулаторната предвидимост
чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в сроковете по чл. 157а.“
§ 12. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 накрая се добавя
„и позициите на геостационарната орбита,
определени за Република България с международни споразумения:“.
2. Създава се т. 13:
„13. разпределя позициите на геостационарната орбита, определени за Република
България с международни споразумения.“
§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. определени за предприятия със значително въздействие върху съответен пазар.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думите „по ал. 1“
се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в т. 1, буква „б“ накрая се добавя „и
съответния единен идентификационен код“;
в) в т. 5 накрая се добавя „и страницата
на предприятието в интернет“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Регист ърът по а л. 1, т. 3 съдържа
следната информация:
1. идентификационни данни на предприятието;
2. съответния пазар;
3. наложените специфични задължения.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. В чл. 34, т. 5 думата „специалните“
се заменя с „наложените“.
§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
при издаване на следните ин диви д уа лни
административни актове:“;
б) в т. 2 накрая се добавя „и за налагане
на временни задължения“.
2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
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„(7) Заседанията на комисията са открити.
За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание,
когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.
(8) Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред
на страницата си в интернет.
(9) Протоколите от заседани ята и решени ята на комиси ята се публику ват на
страницата є в интернет, с изключение на
защитената от закон информация.“
§ 16. В чл. 36, ал. 4 след думите „постъпилите становища“ се добавя „с изключение
на частите, представляващи търговска тайна“
и се поставя запетая.
§ 17. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Комисията информира Комисията за защита на потребителите и сдружения
на потребителите за откриване на процедури по чл. 36 и 37, когато тези процедури
разглеждат въпроси, свързани с правата на
крайните потребители на електронни съобщителни услуги, както и Комисията за защита
на личните данни, когато тези въпроси са
свързани с обработване на личните данни.“
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя
с „14-дневен“.
§ 19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да отправя до предприятията, които осъществяват електронни
съобщения, обосновани писмени искания за
предоставяне на информация в съответен
обем, срок и подробности, необходима за
изп ъ л нен ие т о на рег улат орн и т е є фу н кции, включително: финансова информация;
информация относно бъдещо развитие на
мрежите или услугите, което може да окаже
въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни
данни относно пазарите на дребно, свързани
с пазарите на едро, от предприятията със
значително въздействие върху пазара на едро.
Комисията посочва причините и целите, за
които се иска информацията в мотивите към
искането на информация. Искането трябва
да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:
1. системна и ли целева п роверка във
връзка със:
а) финансирането на универсалната услуга;
б) заплащането на административни такси
и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
в) ефективното и ефикасното използване
на ограничен ресурс;
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г) спазването на наложените задължения
по реда на този закон;
2 . це лева п р оверк а з а спа зва не т о на
изисквания на чл. 73 и задълженията по
чл. 106 и 107, когато е получена жалба или
по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на
разрешение за ползване на ограничен ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи
на качеството и цените на услугите в полза
на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди;
6. анализ на съответния пазар;
7. гарантиране на ефикасното използване
и ефективното управление на радиочестотния спектър;
8. оценяване бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе
върху услугите на едро, предоставяни на
конкуренти.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 8
не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 20. В чл. 41, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „който се обнародва в
„Държавен вестник“.
§ 21. В глава четвърта наименованието на
раздел ІV се изменя така: „Взаимодействие и
консултации с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения и с националните
регулаторни органи на държавите – членки
на Европейския съюз“.
§ 22. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 41а:
„Чл. 41а. Комисията взаимодейства с Европейската комисия, с Органа на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения и с регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, по
прозрачен начин за развитието на единния
пазар на Европейския съюз и за определяне
на регулаторните средства и задълженията,
които са най-подходящи за всеки конкретен
случай.“
§ 23. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Комисията след провеждане
на обществено обсъждане по реда на чл. 36
изпраща на Европейската комисия, на Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения и на регулаторните
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органи на държавите – членки на Европейския съюз, проекта на решение и мотивите
към него, когато:
1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, т. 1 – 4
или попада в обхвата на чл. 160, 163 и чл. 166,
ал. 3, и
2. зася га т ърг ови я та меж д у д ърж а вите – членки на Европейския съюз.
(2) В случай че в срок до един месец от
датата на изпращане на проекта на решение
по ал. 1 не постъпят становища от Европейската комисия, от Органа на европейските
рег улат ори в облас т та на елек т рон н и т е
съобщения и от регулаторните органи на
държавите – членки на Европейския съюз,
комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1
комисията отчита в най-голяма степен становищата на Европейската комисия, на Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения и на регулаторните
органи на държавите – членки на Европейския съюз.
(4) Комисията изпраща на Европейската
комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
всички окончателни решения.“
§ 24. Създават се чл. 42а, 42б и 42в:
„Чл. 42а. (1) С проекта на решение по
чл. 42, ал. 1 комисията може да определи и:
1. съответен пазар, различен от пазарите,
посочени в приложим акт на Европейската
комисия, или
2. предприятие, което самостоятелно или
съвместно с други предприятия има значително въздействие върху съответен пазар.
(2) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което
проектът на решение ще засегне търговията
между държавите – членки на Европейския
съюз, ще създаде бариери на единния пазар
на Европейския съюз или тя има сериозни
съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския
съюз, приемането на проекта на решение се
отлага с още 2 месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия оттегли резервите си по проекта
на решение, комисията приема окончателно
решение и го изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения.
(4) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия е изискала от комисията
да оттегли проекта на решение, комисията
в 6-месечен срок от датата на приемане на
решението на Европейската комисия изменя
или оттегля проекта на решение.
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(5) В случай че комисията измени проекта
на решение, процедурите по чл. 36 и 42 се
провеждат отново.
Чл. 42б. (1) С проекта на решение по
чл. 42, а л. 1 комиси ята може да на лож и
задължения, предвидени в закона, или да
продължи, измени или отмени вече наложени задължения.
(2) В случай че в срок до един месец от
датата на изпращане на проекта на решение
по ал. 1 не постъпи становище на Европейската комисия, на Органа на европейските
р ег улат ори в облас т т а на елек т р он н и т е
съобщения и на регулаторните органи на
държавите – членки на Европейския съюз,
комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1
комисията се съобразява в най-голяма степен
със становищата на Европейската комисия,
на Органа на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения и на
регулаторните органи на държавите – членки
на Европейския съюз.
(4) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според
което предложените с проекта на решение
мерки ще засегнат търговията между държавите – членки на Европейския съюз, ще
създадат бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта
на решение с правото на Европейския съюз,
приемането на проект на решение се отлага
за срок три месеца.
(5) В срока по ал. 4 комисията взаимодейства с Европейската комисия и с Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения с цел определяне
на най-подходящите задължения за постигане на целите по чл. 4 и при от читане
становищата на заинтересованите страни
и необходимостта да се осигури развитието
на последователна регулаторна практика.
(6) В слу чай че в 6-седмичен срок от
началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията
на Европейската комисия, комисията може
в срока по ал. 4 да измени проекта на решение, като се съобрази в най-голяма степен
със становищата и предложенията на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения да оттегли проекта на решение
или да поддържа проекта на решение.
(7) В случай че в 6-седмичен срок от началото
на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
не подкрепи съмненията на Европейската комисия или ако комисията измени или поддържа
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проекта на решение, Европейската комисия
може в рамките на един месец от изтичането
на срока по ал. 4 да приеме решение да оттегли своите резерви или да издаде препоръка,
с която се изисква комисията да измени или
оттегли проекта на решение.
(8) В срок един месец от издаването на
препоръката на Европейската комисия или
от оттеглянето на нейните резерви комисията
уведомява Европейската комисия и Органа
на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения за приетите окончателни мерки. Срокът от един месец може да
бъде удължен за провеждане на обществено
обсъждане по реда на чл. 36.
(9) Комисията може да не измени или
оттегли проекта на решение, като представи
мотивирана обосновка за това.
(10) Комисията може да оттегли проекта
на решение на всеки етап от процедурата.
Ч л. 42в. (1) В изк л юч и т е л н и с л у ча и,
когато комисията прецени, че съществува
спешна ну ж да от действие за защита на
конкуренцията и интересите на потребителите, тя налага обосновани пропорционални
временни задължения.
(2) След приемане на решението по ал. 1
комисията уведомява Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения и регулаторните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, за наложените временни задължения, като посочва мотивите
за тяхното налагане.
(3) Решението по ал. 1 може да се приеме
без провеждане на обществено обсъждане и
обществени консултации.
(4) Комисията може да удължи срока на
действие на временните задължения или да
ги направи постоянни след провеждане на
процедурата по чл. 42 във връзка с глава
девета.“
§ 25. В глава четвърта, раздел ІV се създават чл. 43а и 43б:
„Чл. 43а. (1) Комиси ята се съобразява
с препоръките на Европейската комисия,
когато е установено, че има различие при
изпълнението на регулаторните функции,
които могат да създадат бариери за единния
пазар на Европейския съюз, с изключение на
случаите, свързани с управлението на ограничените ресурси – радиочестотен спектър.
(2) В случай че комисията не се съобрази
с препоръките по ал. 1, тя уведомява Европейската комисия, като мотивира своята
позиция.
Чл. 43б. (1) Комисията събира и поддържа
информация относно основния предмет на
жалбите срещу решения на комисията, броя
им, продължителността на процедурите по
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обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения
на комисията.
(2) Комисията предоставя информацията
по ал. 1 на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения при отправено
мотивирано искане.“
§ 26. В глава четвърта в наименованието
на раздел VI думите „в областта на цифровото
радиоразпръскване“ се заличават.
§ 27. В чл. 47а, ал. 1 след думите „радиои телевизионен оператор“ се добавя „под
юрисдикцията на Република България“.
§ 28. В чл. 48, ал. 3 след думите „Радиоили телевизионни оператори“ се добавя „под
юрисдикцията на Република България“ и
текстът докрая се заличава.
§ 29. В глава четвърта, раздел VІ се създават чл. 49а, 49б и 49в:
„Чл. 49а. (1) Съветът за електронни медии
регистрира по реда на Закона за радиото и
телевизията радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени
за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково
радиоразпръскване, когато предназначението
на излъчвания сигнал е за приемане извън
територията на Република България.
(2) Регистрацията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие,
на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
или спътниково радиоразпръскване.
(3) Радио- или телевизионните програми
се разпростран яват от предпри ятието по
ал. 2 въз основа на писмен договор между
предприятието и радио- или телевизионния
оператор.
Чл. 49б. (1) Комисията при спазване изиск
ванията на процедурата, предвидена в глава
пета, открива процедура на конкурс за избор
на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
или спътниково радиоразпръскване, разпространяващи програмите по чл. 49а.
(2) В експертната комисия за провеждане
на конкурса се включват и двама представи тели на Съвета за елек т ронни медии,
определени с решение на съвета.
(3) Предприятието, получило разрешение
по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на
Закона за радиото и телевизията.
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Чл. 49в. (1) Комисията може да възложи
задължения за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи
за разпространение на радио- и телевизионни
програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители,
включително крайни потребители с увреждания, като основно средство за приемане
на радио- и телевизионни програми.
(2) Радио- и телевизионните програми по
ал. 1 се определят от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и
телевизията.
(3) Комисията налага задължението по
ал. 1 въз основа на решението на Съвета за
електронни медии за определяне на програмите по ал. 2 след провеждане на консултации
по реда на чл. 37.
(4) Предпри яти ята по а л. 1 определ ят
цени за разпространение на радио- и телевизионните програми по ал. 2 при спазване
на принципа за разходоориентираност.
(5) Комисията преразглежда наложените задължения по ал. 1 с оглед на тяхното
продължаване, изменяне или отменяне наймалко веднъж на всеки 5 години.“
§ 30. В чл. 51, ал. 2 след думите „либерализирането на пазара“ се добавя „за участие
в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“
и се поставя запетая.
§ 31. В чл. 53, ал. 2 думата „тарифа“ се
заменя с „изменение на тарифата“.
§ 32. В чл. 54 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията оказва съдействие или дава
задължителни указания в случай на спор,
възникващ във връзка със съществуващи
задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или между такива
предприятия и предприятия, ползващи се
от наложени задължения по достъп и/или
взаимно свързване, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.“
§ 33. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 55“ се заменят
с „по чл. 56“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Преди решаване на спора специализираната комиси я може да изиск ва чрез
комисията допълнителни доказателства и
становища от засегнатите страни и от съответните регулаторни органи.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 се отменя.
5. Създават се нови ал. 6, 7 и 8:
„(6) Комисията съгласува своята позиция
с компетентните национални регулаторни органи и има право да се консултира с Органа
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на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения с оглед разрешаване
на спора в съответствие с целите по чл. 4.
(7) Комисията може да отправи искане до
Органа на европейските регулатори в област
та на електронните съобщения да приеме
становище относно действията, които да се
предприемат за разрешаване на спора.
(8) Когато е отправено искане по ал. 7, комисията предприема действия за разрешаване
на спора след получаване на становището
на Органа на европейските регулатори в
областт а на електронните съобщения, без да
се изключва възможността при необходимост
да предприеме спешни мерки.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Комисията с решение приема становище по направеното искане по а л. 1,
отчитайки в най-голяма степен становището
на Органа на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения, ако
има такова, както и позицията на компетентните национални регулаторни органи.
Становището на комисията се изпраща на
съответните компетентни национални регулаторни органи.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) При получаване на потвърждение
от съответните компетентни национални
регулаторни органи по становището комиси ята взема решение в съответствие със
становището, като го изпраща на засегнатите
страни. При приемане на решението по спора
и налагане на задължения на съответното
предприятие комисията може да налага само
задължения, предвидени в този закон, и по
реда, предвиден в него.“
§ 34. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Предприятия, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, които имат специални или
изключителни права за предоставяне на услуги в други сектори, включително в други
държави – членки на Европейския съюз:
1. водят разделно счетоводство по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения, при условията,
при които такова аналитично счетоводство
се води за дейностите, осъществявани от
правно независими субекти, или
2. п ри лагат ст ру к т у рно разделение за
дейностите, свързани с осъществяването на
електронни съобщения.
(2) Задължението по ал. 1, т. 1 не се прилага за предприятия, чийто годишен оборот
от дейности, свързани с осъществяване на
електронни съобщения, е по-малък от ле-
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вовата равностойност на 50 000 000 евро по
официалния валутен курс на лева спрямо
еврото.“
§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 1 ду мите „индивидуа лно
определен“ се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 36. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. Осъществяването на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен,
се определя с правила, приети от комисията. Правилата се обнародват в „Държавен
вестник“.“
§ 37. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пр ед п ри я т и я, кои т о п р едо с т а вя т
т рансг рани чни елек т ронни съобщ и телни
услуги на предприятия, разположени в няколко държави – членки на Европейския съюз,
подават по едно уведомление за съответната
държава членка.“
§ 38. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, когато това
е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. гарантиране техническото качество на
услугата;
3. защита на ефикасното използване на
радиочестотния спектър, или
4. постигане на други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото
на Европейския съюз.“
§ 39. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се
изменя така:
„(1) Разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс има
първоначален срок до 20 години. Продължаването на срока на разрешението се извършва
по реда на чл. 114, ал. 2.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При определяне на първоначалния
срок по ал. 1 комисията се съобразява със
съответната услуга и заложените цели, като
отчита и периода за амортизация на инвестициите.“
§ 40. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1, изречение първо думите „трябва
да“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) създава се нова буква „в“:
„в) да осигурява защита на обществената
мрежа от неразрешен достъп до лични данни;“
бб) досегашната буква „в“ става буква „г“;
вв) създава се буква „д“:
„д) да създава условия за предотвратяване
на електромагнитни смущения между електронните съобщителни мрежи и/или услуги;“
б) създава се нова т. 2:
„2. да спазва екологичните, устройствените
и техническите изисквания при изграждане
и експлоатиране на електроните съобщителни мрежи;“
в) досегашната т. 2 става т. 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „и по чл. 75, ал. 2“ се заличават;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея
думата „съобщения“ се заменя със „съобщителни услуги“;
е) създава се нова т. 6:
„6. да осигурява на крайните потребители
достъп до номера от европейското телефонно
номерационно пространство, универсалните
международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически
осъществимо, до номерата от номерационните планове на други държави – членки
на Европейския съюз, и условията за това,
когато предприятието предоставя обществени
телефонни услуги;“
ж) досегашната т. 5 става т. 7 и в нея
думите „конфиденциалността на съобщенията и на“ се заличават, а думата „данните“
се заменя с „личните данни и правото на
неприкосновеност на личния живот“;
з) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея в
буква „д“ след думата „стандарти“ се добавя
„и/или стандартизационни документи“;
и) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 9, 10 и 11;
к) досегашната т. 10 става т. 12 и в нея
накрая се добавя „в некодиран вид“;
л) досегашната т. 11 става т. 13 и в нея
думите „крайните потребители“ се заменят
с „потребителите на електронни съобщителни услуги и условия за достъпност на тези
услуги от потребители с увреждания“;
м) създава се т. 14:
„14. задължения за прозрачност с цел да
се осигури свързаност „от край до край“ в
съответствие с чл. 4, оповестяване на всички
условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато
това е разрешено със закон и в съответствие
с правото на Европейския съюз, при необходимост и в съответствие с принципа за
пропорционалност, осигуряване достъп на
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комисията до информацията, необходима
за проверка на точността на оповестените
ограничения.“
§ 41. Член 73а се отменя.
§ 42. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „има“ се
добавя „най-малко“, а запетаята след думата
„права“ и думите „без да се ограничава до“
се заличават.
2. Създава се нова т. 3:
„3. да получава одобрение на инвестиционни проекти, в т.ч. комплексни проекти
за инвестиционна инициатива и разрешения
за строеж за обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната
с тях инфраструктура по реда и в сроковете
по чл. 281, ал. 4;“.
3. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 43. В чл. 75 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „където е приложимо“.
2. В ал. 5 накрая се добавя „в 7-дневен срок
от датата на получаване на уведомлението,
съответно от отстраняване на непълнотите“.
§ 44. В глава пета, раздел ІІ се създава
чл. 78а:
„Чл. 78а. (1) В случай че не са изпълнени
приложимите общи изисквания или задължени я по разрешени ята и/или на ложени
специфични задължения, комисията може с
решение да наложи спешни мерки за отстраняване на нарушения, които представляват:
1. непосредствена и сериозна опасност
за обществената безопасност, обществената
сигурност или общественото здраве, или
2. сериозни икономическ и или оперативни проблеми на други доставчици или
потребители на електронни съобщителни
мрежи или услуги, или на други ползватели
на радиочестотния спектър.
(2) Комисията дава възможност на предприятието да изрази становище и да предложи мерки за отстраняване на нарушението.
Комисията се произнася в 14-дневен срок по
становището и предложените от предприятието мерки.
(3) Мерките по ал. 1 се налагат за срок
не по-дълъг от три месеца. В случай че процедурите за отстраняване на нарушението
не са приключили, този срок може да бъде
удължен с не повече от три месеца.
(4) В случай че предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови
неизпълнението в срока по ал. 3, комисията
налага санкция съгласно този закон.“
§ 45. В чл. 81, ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на
случаите по чл. 49а и 49б“.
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§ 46. В чл. 83, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „заявлението“ се
поставя запетая и се добавя „ако лицето не
е регистрирано или пререгистрирано след
1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър“.
2. В т. 3 след думата „несъстоятелност“
се поставя запетая и се добавя „ако лицето
не е рег ист ри рано и ли п ререг ист ри рано
след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за
търговския регистър“.
§ 47. В чл. 84, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „включително когато не
е координиран на национално или когато е
необходимо, на международно ниво“.
§ 48. В чл. 86, ал. 6 след думата „комисията“ се добавя „в 14-дневен срок“.
§ 49. В глава пета наименованието на
ра здел V се измен я та к а: „Изда ва не на
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спект ър, или позиции на геостационарна
орбита, определени за Република България
съгласно международни споразумения, след
провеждане на конкурс или търг“.
§ 50. Член 89 се изменя така:
„Ч л. 89. (1) Ком иси я та може по своя
инициатива да обяви намерение да проведе
конкурс или търг за ползване на конкретен
радиочестотен спектър или конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на издаваните
разрешения.
(2) Ком иси я т а о бя вя ва на мер ен ие за
провеждане на конкурс или търг и по инициатива на заинтересовано лице.“
§ 51. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен ог ра н и чен ресу рс – ра д иочес т о т ен
спектър, се ограничава“ се заменят с „определен радиочестотен спектър или позиция
на геостационарна орбита може да бъде
ограничаван“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „намерение“
се заменя с „по чл. 89 намерение да ограничи
броя на издаваните разрешения за ползване
на определен радиочестотен спектър или
позиция на геостационарна орбита“;
б) в т. 1 след думата „спектър“ се добавя
„или позицията на геостационарна орбита“,
а думата „който“ се заменя с „които“;
в) в т. 2 думата „очакваният“ се заличава,
а думата „ще“ се заменя с „могат да“;
г) в т. 3 накрая се добавя „или позиция
на геостационарна орбита“;
д) в т. 4 след думата „спектър“ се добавя
„или позиция на геостационарна орбита“.
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3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени
консултации и решението си. В зависимост
от решението комисията:“;
б) в т. 2 след думата „спектър“ се добавя
„или позиция на геостационарна орбита“.
4. В ал. 4 след думата „спектър“ се добавя
„или позиция на геостационарна орбита“.
5. В ал. 6 след думата „спектър“ се добавя
„или позиция на геостационарна орбита“.
§ 52. В чл. 93, ал. 1 след думата „спектър“
се добавя „или позиция на геостационарна
орбита“.
§ 53. В чл. 96, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „вид на използваната
технология“ се заменят с „приложими технологии“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм
за оценяване при спазване на принципите
за управление на радиочестотния спектър с
оглед постигане на целите по чл. 4;“.
§ 54. В чл. 97 т. 5 се изменя така:
„5. обек т ивни, п розрачни, недиск риминац ионни и п ропорц иона лни к ри терии за
недоп уск а не и о т с т ра н я ва не о т у час т ие
в т ърг а п ри спа зва не на изиск ва н и я т а ,
свързани с у п равлениет о на ра диочест о тни я спек т ър, с оглед пост игане на цели т е
по ч л. 4;“.
§ 55. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 102, ал. 2“
се добавя „и/или чл. 104, ал. 1“.
2. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „до
7“ и думите „по чл. 102, ал. 2“ се заменят
с „по чл. 104, ал. 1“.
3. В ал. 3 думата „три“ се заменя с „до
7“, думата „решението“ се заменя с „решенията“ и след думите „чл. 102, ал. 2, т. 1“
се добавя „и чл. 104, ал. 1“.
§ 56. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „определят“
се заменя с „включват всички или някои от
следните условия:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. задължение за предоставяне на услугата
или за използване на вида технология, за
която са предоставени права за ползване на
радиочестотен спектър, включително, когато
е приложимо, и изисквания за покритие и
качество;“.
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
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„4. възможността за прехвърляне на правата по разрешението;
5. условия за осигуряване на ефективно
и ефикасно ползване на ра диочестот ни я
спектър;“.
4. В т. 6 думите „ал. 3, т. 6“ се заменят
с „ал. 3, т. 8“.
5. В т. 7 думите „съобразен с“ се заменят
с „който може да бъде променен съобразно“.
6. Точки 11, 12 и 13 се отменят.
7. Създава се т. 16:
„16. задължения, свързани с експерименталното ползване на радиочестоти.“
§ 57. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 запета я та след
думата „номера“ се заличава, а думите „се
определят“ се заменят с „и адреси, се включват всички или някои от следните условия“.
2. В т. 1 ду мите „всичк и задъл жени я,
свързани с осигуряването на тази услуга“ се
заменят с „изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания
за прозрачност на тарифните принципи и
максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват
с оглед гарантиране защита на правата на
потребителите;“.
3. В т. 3 след думата „ефективно“ се добавя „и ефикасно“.
4. В т. 6 запетаята след думата „разрешението“ и думите „съобразен с Националния
номерационен план“ се заличават.
5. Точка 7 се отменя.
6. В т. 8 думата „условията“ се заменя
с „възможност и условия“, а след думите
„прехвърляне на“ се добавя „права по“.
7. В т. 9 след думата „номера“ се добавя
„и адреси“.
8. Точка 10 се отменя.
9. Точки 12, 13 и 13а се отменят.
§ 58. В чл. 108 тирето и думите „радиочестотен спектър или номера“ се заличават.
§ 59. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Временно разрешение за всеки от
случаите по ал. 1, т. 1 – 3 се издава еднократно в рамките на една година.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думата „14-дневен“ се заменя със „7-дневен“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
§ 60. В чл. 110, ал. 1 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
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§ 61. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 2 се изменя така:
„(2) Предприятие, на което е издадено
разрешение, може в срок не по-кратък от
три месеца преди изтичане срока на действие
на разрешението да направи мотивирано
искане за удължаване срока на действие на
издаденото разрешение. Комисията проучва
основателността на искането, като отчита:
1. ползите за потребителите;
2. необход и мос т та о т нас ърча ва не на
кон к у р ен ц и я т а и ра зви т ие т о н а нови т е
технологии;
3. регулаторната политика за съответния
ограничен ресурс.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията се произнася с решение
в срок до един месец от постъпване на искането по ал. 2, като при удовлетворяване
на искането вписва новия срок на действие
в разрешението.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 62. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 2 се изменя така:
„(2) Измененията и допълненията по ал. 1,
т. 4 се извършват след писмено уведомяване
на съответното предприятие, което може
да изрази становище в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 са съществени, комисията
провежда обществена консултация по реда
на чл. 37 в срок не по-кратък от 30 дни.“
§ 63. В чл. 117, ал. 1 се създава т. 5:
„5. п редп ри я т ие, на което е изда дено
разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спект ър, или позиции на геостационарна
орбита, не е спазило някои или всички от
задълженията по чл. 106, т. 5 и не е подало
искане за прехвърляне или отдаване под наем
на предоставения за индивидуално ползване
радиочестотен спектър по реда на чл. 121.“
§ 64. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „включени в разрешение
за ползване на индивидуално определен“ се
заменят с „включени в разрешение, или отдаде под наем индивидуално определения“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, 2 и 3 след думата „прехвърлянето“ се добавя „или отдаването под наем“;
б) създава се т. 4:
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„4. изтекли са две години от получаването
на индивидуа лно определени я ог раничен
ресурс чрез конкурс или търг.“
§ 65. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен“ се заменят
с „разрешението или отдаване под наем на
индивидуално определения ограничен“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Условията и редът за прехвърляне на
разрешения за ползване на индивидуално
определен ог раничен ресу рс, както и на
част от правата и съответните задължения,
включени в разрешението или отдаване под
наем на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, не
следва да нарушават конкуренцията.“
§ 66. В чл. 123 думите „за ползване на“
се заменят с „или за отдадения под наем“.
§ 67. В чл. 124 се създава ал. 3:
„(3) Уп ра влен ие т о на ра д иочес т о т н и я
спек т ър нас ърча ва х армон изи ра но т о м у
използване в Европейския съюз за гарантиране на ефективно и ефикасно използване
на радиочестотите с цел създаване на ползи
за потребителите като икономии от мащаба
и оперативна съвместимост на услугите.“
§ 68. В чл. 129, ал. 2 запетаята след думата „ленти“ и ду мите „разпределени за
граж дански нужди в радиочестотните ленти
за съвместно ползване“ се заличават, а след
ду мите „координиране и съгласу ване“ се
добавя „с всички заинтересовани държавни
органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на възду хоплаването и
корабоплаването и защита на националната
сигурност“.
§ 69. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти
по отношение на използваните технологии
се допускат само в случаите, когато това е
необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. защи та на общест веното зд раве от
въздействието на електромагнитните полета;
3. гарантиране техническото качество на
услугата;
4. гарантиране на максимално съвместно
използване на радиочестоти;
5. защита на ефикасното използване на
радиочестотния спектър;
6. гарантиране изпълнението на цели от
общ интерес при спазване принципа на неутралност по отношение на услугите.
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(3) Ограничения на правата за ползване
на радиочестоти и радиочестотни ленти по
о т ношение на п редоставяни т е усл у г и се
допускат само с оглед постигане на цели от
общ интерес, преди всичко отнасящи се до:
1. безопасността на живота;
2. насърчаване на социално, регионално
или териториално сближаване;
3. избягване на неефикасно използване
на радиочестоти;
4. насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм,
включително чрез осъществяване на радио- и
телевизионна дейност.
(4) Забрана за п редоставяне на д ру г и
електронни съобщителни услуги в специфична радиочестотна лента може да бъде
наложена само при необходимост от защита
на работата на радиослужбите, свързани с
безопасността на живота. В изключителни
случаи обхватът на такава забрана може да
бъде разширен с други цели от общ интерес,
определени в съответствие с правото на
Европейския съюз.“
§ 70. Създава се чл. 130а:
„Чл. 130а. Комисията редовно, най-малко
веднъж на всеки две години, преразглежда
необходимостта от ограниченията, посочени
в чл. 130, ал. 2 – 4, и публикува резултатите
от това преразглеждане на страницата си в
интернет.“
§ 71. Член 131 се отменя.
§ 72. В глава седма преди чл. 132 се създава наименование „Раздел І Национален
номерационен план“.
§ 73. Създава се чл. 133а:
„Чл. 133а. Правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и
вт ори ч но п редос та вя не за ползва не, резервиране и отнемане на номера, адреси и
имена се определят с наредба от комисията
след провеждане на обществено обсъждане
по чл. 36, която се обнародва в „Държавен
вестник“.“
§ 74. Преди чл. 134 се създава наименование „Раздел ІІ Преносимост на номерата“.
§ 75. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услу ги чрез
използване на номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност за
преносимост на номерата, като абонатите
могат да запазват:“;
б) в т. 1 думите „доставчика на фиксирана
телефонна“ се заменят с „предприятието,
предоставящо съответната“;
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в) в т. 2 думите „доставчика, предоставящ“
се заменят с „предприятието, предоставящо“;
г) в т. 3 думите „доставчика на“ се заменят
с „предприятието, предоставящо“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комиси ята приема фу нк циона лни
спецификации за преносимост на номерата по ал. 1 след обществено обсъждане по
чл. 36 и ги обнародва в официалния раздел
на „Държавен вестник“.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Процедурата по пренасянето на номера
се осъществява във възможно най-кратък
срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3.
(6) Срокът, за който може да бъде преустановено предоставянето на услугата на
абоната, не може да надвишава 8 часа.“
§ 76. Член 135 се отменя.
§ 77. В чл. 136 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата,
както следва:
1. еднократна цена, покриваща разходите,
във връзка с проверка на идентификацията на
абонат или потребител и за други дейности,
свързани с администриране на процеса по
пренасяне на номер;
2. цени за взаимно свързване във връзка
с пром яна на предпри ятието по чл. 134,
ал. 1 при спазване на принципа за разходоориентираност.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 78. Създава се чл. 136а:
„Чл. 136а. В случаите, когато са налице
цени за крайните потребители за пренасяне
на номер, предприятията по чл. 134, ал. 1
определ ят тези цени по начин, който не
възпрепятства промяната на предприятието,
предоставящо съответната услуга.“
§ 79. Член 137 се отменя.
§ 80. Член 138 се отменя.
§ 81. В глава седма се създава раздел
ІІІ „Достъп до номера и услуги“ с чл. 138а,
138б и 138в:
„Раздел ІІІ
Достъп до номера и услуги
Чл. 138а. Предприятие, на което е предоставено разрешение за ползване на обхват от
номера от Националния номерационен план,
няма право да поставя неравнопоставени условия пред други предприятия, предоставящи
електронни съобщителни услуги, във връзка
с достъпа до техни услуги, предоставяни чрез
номера от този обхват.
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Чл. 138б. Предприятията, предоставящи
електронни съобщителни услуги и осигуряващи възможност за осъществяване на
изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, осигуряват
безплатен достъп на крайните потребители
до единния европейски номер за спешни
повиквания 112 и до националните номера
за спешни повиквания.
Чл. 138в. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
услуги, когато е технически и икономически
възмож но, осиг у ряват на всичк и крайни
потребители възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера
в рамките на Европейския съюз;
2. достъп до всички номера, предоставяни
в рамките на Европейския съюз, независимо
от използваната от предприятието технология и устройства, вк лючително номерата
от националните номерационни планове на
държавите членки, както и тези от Европейското телефонно номерационно пространство
и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.
(2) В случай че виканият абонат е ограничил достъпа до своя абонатен номер за
повиквания от определени географски райони поради търговски съображения, ал. 1
не се прилага.
(3) Комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да блокират за
всеки конкретен случай достъпа до номера
или услуги, когато това е оправдано поради
измама или злоупотреба, и да изиска в тези
случаи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да си удържат
съответните приходи от взаимно свързване
и/или от други услуги.
(4) В случай че номерът по ал. 3 е от номерационния план на друга държава – членка на Европейския съюз, или е номер от
Евр опейско т о т е ле ф он но номера ц ион но
пространство, или универсален международен телефонен номер за достъп до услуги с
безплатен достъп, предоставен на предприятие, предоставящо обществени електронни
съобщителни услуги на територията на тази
държава членка, комисията си взаимодейства със съответните регулаторни органи на
тази държава членка за предприемане на
действията по ал. 3.
(5) Комисията може да предприеме действията по ал. 3 и при обосновано искане на
регулаторен или друг държавен орган на
държава – членка на Европейския съюз.“
§ 82. В чл. 143 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „такси за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс –“ се добавя „номера“ и се поставя
запетая.
2. В ал. 3 се създават т. 12 и 13:
„12. степен на ограниченост на ресу рса – номера;
13. икономическата стойност на номера
от определени обхвати на базата на предварително определени от комисията публично
оповестени критерии.“
§ 83. Член 144 се отменя.
§ 84. В чл. 145 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 144“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и 144“ се заличават.
§ 85. В чл. 148, ал. 2, т. 3 след думите
„индивидуално определен“ се добавя „ограничен ресурс – номера“.
§ 86. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „променя“ се заменя с
„изменя“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „и
приема“ се заличават, а в изречение второ
след думите „се приема“ се добавя „от комисията“.
§ 87. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на всеки две години“
се заличават, след думата „анализира“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата
„определя“ се добавя „и оценява“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектът на решение на комисията,
с което се определя съответния пазар, анализа и оценката дали е налице ефективна
конкуренция, включително определянето на
предприятие или предприятия със значително
въздействие върху съответния пазар и специфичните задължения, които трябва да им
бъдат наложени, продължени, изменени и/или
отменени, се предоставя при необходимост
на Комисията за защита на конкуренцията
за становище и се публикува за обществено
обсъждане на страницата на комисията в
интернет за срок не по-кратък от 30 дни.
Комисията за защита на конкуренцията се
произнася в 30-дневен срок от получаване
на проекта.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) След приключване на процедурата
по ал. 2 и 3 комисията съгласува проекта
на решение по реда на чл. 42.“
§ 88. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ком иси я та оп редел я с ъо т ве т н и т е
пазари в съответствие с изискванията на
правото на Европейския съюз и националните условия.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията определя продуктовия и
географския обхват на съответните пазари
съгласно методиката по чл. 150, ал. 2.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При
определяне на съответен пазар, различен
от посочените в приложимия акт на Европейската комисия, комисията се ръководи
от принципите на конкурентното право и
изследва дали посочените в т. 1, 2 и 3 критерии са изпълнени кумулативно:“;
б) в т. 1 в началото се добавя „наличие на“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Комисията може да не извършва анализ на съответен пазар, посочен в приложим
акт на Европейския съюз, когато установи,
че поне един от критериите по ал. 5 не е
изпълнен.“
§ 89. В чл. 155 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятия, предоставящи условен достъп до цифрови радио- и
телевизионни програми, те могат да бъдат
изменени или отменени, когато въз основа
на пазарен анализ се установи, че е налице
ефективна конкуренция само доколкото:
1. достъпът на крайните ползватели до
радио- и телевизионните предавания, канали
и услуги, определени като задължителни за
разпространение, няма да бъде неблагоприятно повлиян от отмяната или изменението
на задълженията;
2. няма да бъдат неблагоприятно повлияни
перспективите за ефективна конкуренция на
пазарите на:
а) цифрови телевизионни и радиоразпръсквателни услуги на дребно;
б) системи за условен достъп и други
свързани с тях програмни или технически
средства.
(4) Засегнатите страни от изменението
или отмяната на задължения по ал. 3 получават предизвестие с достатъчен срок за
п редстоящото изменение и ли от м яна на
задълженията.“
§ 90. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е
налице ефективна конкуренция, комисията
определя предприятия, които самостоятелно
или съвместно имат значително въздействие
върх у съответен пазар, и налага на това
предприятие или предприятия специфични
задължения.“
2. В ал. 2 думите „или ги променя“ се
заменят с „и при необходимост ги изменя“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
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4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Комисията може да определи, че две
или повече предпри яти я имат съвместно
значително въздействие върху пазара, ако
дори при отсъствието на структурни или
други връзки меж ду тях те осъществяват
дейност на пазар, който се характеризира с
липса на ефективна конкуренция и в който
никое отделно предприятие не притежава
значително въздействие върху пазара.
(6) В случай че предприятие има значително въздействие върху един пазар, то
може да бъде определено за предприятие
със значително въздействие и върху друг,
тясно свързан съответен пазар, когато въз
основа на пазарен анализ се установи, че
връзк ите меж ду двата пазара позвол яват
пазарното въздействие на предпри ятието
върх у единия пазар да бъде пренесено и
върх у другия пазар, засилвайки неговото
пазарно въздействие.
(7) В случаите по ал. 6 комисията може
да наложи на предприятието специфични
задължения съгласно чл. 166, ал. 2, т. 1, 2, 3
и 5 и на втория пазар, целящи предотвратяване пренасяне на пазарното му въздействие
върху този пазар, а когато тези специфични
задължения не са достатъчни, се налагат и
задължения съгласно чл. 221, ал. 3.“
§ 91. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. При определяне на дадено предприятие като предприятие със значително
въздействие върху съответен пазар, както и
при определяне на предприятия със съвместно значително въздействие върху съответен
пазар комисията взема предвид критерии,
определени в методиката по чл. 150, ал. 2.“
§ 92. В чл. 157 в текста преди т. 1 думата
„промени“ се заменя с „измени“.
§ 93. В глава девета се създават чл. 157а
и 157б:
„Чл. 157а. (1) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари и налага,
продължава, изменя или отменя специфични
задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари в
срок до:
1. три години от определяне на специфични задължения на предприятието или
предприятията със значително въздействие
върху същия съответен пазар; срокът може
да бъде удължен с до три години след отп ра вя не на мо т и ви ра но п ред ложен ие за
удължаване от комисията до Европейската
комисия, в случай че в едномесечен срок от
получаването му Европейската комисия не
е възразила срещу него;
2. две години от изменение на съответния акт на Европейската комисия, с който
се определят съответни пазари, които до
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момента не са били определени от Европейската комисия като подлежащи на ex ante
регулиране.
(2) В случай че комисията не приключи
анализа на съответния пазар в сроковете по
ал. 1, тя може да отправи искане за съдействие от Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения за
приключване анализа на съответния пазар и
за определяне на специфичните задължения,
които следва да бъдат наложени. В този случай
комисията предоставя на Европейската комисия проекта на решение в срок до 6 месеца
от отправяне на искането за съдействие при
спазване на процедурата по чл. 42.
Ч л. 157б. В сл у ча й на т ра нсг ра н и ч н и
пазари, установени с решение на Европейската комисия, комисията и съответните
национални регулаторни органи извършват
анализ на пазарите в съответствие с приложимия акт на Европейската комисия и вземат
съгласувано решение относно налагането,
продължаването, изменението или отмяната
на специфични задължения.“
§ 94. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията осигуряват достъп и/
или взаимно свързване при съобразяване с
наложените от комисията задължения, когато
такива са определени.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 95. Член 160 се изменя така:
„Чл. 160. (1) За постигане на целите по
чл. 4 и при спазване на принципите по чл. 5
комисията насърчава и когато е необходимо
налага на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, задължения за достъп и/или
взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите, с оглед утвърждаване
на ефикасността, устойчивата конкуренция,
ефикасното инвестиране и иновациите, и
осигуряване на максимална полза за крайните потребители.
(2) Комисията освен задълженията, които
може да наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по реда
на глава девета, може във връзка с ал. 1 да
наложи задължения като:
1. задължения, доколкото е необходимо за
гарантиране на свързване от край до край,
на предприятията, контролиращи достъпа
до крайните потребители, включително в
обосновани случаи задължения за взаимно
свързване на мрежите им, ако такова не е
осъществено;
2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията,
контролиращи достъпа до крайните потребители, да направят услугите си оперативно
съвместими;
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3. задъл жени я, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните
ползватели до определени цифрови радио- и
телевизионни разпръсквателни услуги, на
п ред п ри я т и я, п редос та вя щ и общес т вен и
електронни съобщителни мреж и, за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни програми или достъп до електронни
програмни ръководства, при справедливи,
обективни и равнопоставени условия.“
§ 96. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. Комисията може по своя инициатива и когато това е оправдано, с оглед
постигане на целите по чл. 4 да се намеси
по въпроси на дост ъпа и/или взаимното
свързване при спазване на принципите по
чл. 5 и изискванията на този закон.“
§ 97. В чл. 165 накрая се поставя запетая
и се добавя „без да подават уведомление до
комисията, в случай че не предоставят услуги и не поддържат мрежи на територията
на страната“.
§ 98. В глава десета, в наименованието
на раздел II думата „Условия“ се заменя със
„Специфични задължения“.
§ 99. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За постигане на целите по чл. 4 комисията в изключителни случаи може да налага
функционално разделяне и други задължения
за достъп и/или взаимно свързване, освен
предвидените в ал. 2, след получаване на
съгласие от Европейската комисия.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 100. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „включително цени“
се заменят с „цени, условия, ограничаващи
достъпа до и/или използването на услуги и
приложения“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1, буква „в“ думите „в т.ч. самостоятелен или съвместен достъп до абонатната
линия“ се заличават;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ след думите „съвместно
разполагане“ се добавя „и планирани промени“;
бб) буква „в“ се отменя;
в) в т. 3, буква „а“ след думите „предоставяне на услуги“ се добавя „срокове
за предоставяне на услугите, срокове и“ и
след думите „отстраняване на повреди“ се
добавя „споразумения за ниво на качество
на услугите“ и се поставя запетая;
г) създават се т. 4 и 5:
„4. услови я за дост ъп до обсл у ж ващи
операционни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителни заявки, предоставяне, заявяване,
обслужване, искания за ремонт и таксуване;
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5. условия за необвързан достъп до абонатната линия:
а) мрежови елементи, до които се предлага достъп:
аа) самостоятелен и съвместен необвързан
достъп до абонатната линия, включително
самостоятелен достъп до неактивна абонатна линия;
бб) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до част от абонатната линия,
включително самостоятелен достъп до част
от неактивна абонатна линия;
вв) достъп до неактивни мрежови елементи за целите на пренос (backhaul), когато е
приложимо;
гг) условия за достъп до подземна канална мрежа с оглед изграждане на мрежи за
достъп, когато е приложимо;
б) информация за местоположението на
обектите за физически достъп в мрежата,
включително разпределителни шкафове и
разпределители, наличие на абонатни линии, части от абонатни линии и средства
за пренос (backhaul) в определени части от
мрежата, към която се осъществява достъпът,
и когато е приложимо, местоположение и
налично пространство в каналната мрежа;
в) технически условия, свързани с достъпа до и използването на абонатни линии,
час т и о т абонат н и л и н и и, вк л юч и т ел но
тех ническ и характеристик и на усу каната
метална двойка, оптични влакна и други
сходни елементи, кабелни разпределители
и прилежащи съоръжения и когато това е
приложимо, технически условия, свързани
с достъпа до канална мрежа;
г) срокове и условия за подаване на заявки,
процедури за предоставяне и ограничения
за ползване.“
3. А линея 6 се изменя така:
„(6) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни
съобщителни мрежи, на което е наложено
задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4, във връзка
с предоставяне достъп на едро до мрежова
инфраструктура, включително необвързан
достъп до абонатната линия, да публикува
типово предложение, включващо най-малко
условията по ал. 3, т. 3, букви „а“, „б“ и „д“,
т. 4 и 5.“
§ 101. В чл. 168 думите „свързва различни
свои мрежи“ се заменят с „предоставя собствени услуги“ и думите „и на предприятията,
с които вече е сключен договор“ се заменят
с „или търговски партньори“.
§ 102. В чл. 170 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „въз основа на
разходите“ съюзът „и“ се заменя с „при“.
2. А линея 3 се изменя така:
„(3) При налагане на задължението по
ал. 1 комисията взема предвид направените
от предприятието, предоставящо обществени
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електронни съобщителни мрежи, инвестиции, вк лючително в мреж и от следващо
поколение, при приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита
рисковете, специфични за конкретен нов
инвестиционен проект за мрежа.“
§ 103. В чл. 171 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато на предприятие, предоставящо
обществени електронни съобщителни мрежи, е наложено задължението за разходоориентираност на цените при прилагане на
разработена от него система за определяне
на разходите, предпри ятието доказва, че
определените от него цени произтичат от
разходите, включително разумна възвръщаемост на инвестициите.
(2) С цел изчисляване на разходи за ефикасно предоставяне на услугите комисията
може да използва методи за отчитане на
разходите, независими от методите, прилагани от съответното предприятие.“
§ 104. В чл. 172 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятие, на което е наложено
задължение за разработване и прилагане на
система за определяне на разходите, осигурява публична достъпност на нейното описание, което съдържа най-малко основните
категории, по които са групирани разходите,
и правилата за тяхното разпределение.“
§ 105. В глава десета, раздел ІІ се създават
чл. 172а – 172е:
„Чл. 172а. (1) Комисията може да наложи
задължение на вертикално интегрирано предприятие със значително въздействие върху
съответен пазар да отдели в самостоятелно
действащо предприятие дейностите, свързани
с предоставяне на услуги за достъп на едро.
(2) Комисията може да наложи задължението по ал. 1, когато установи, че задълженията, наложени по чл. 166, ал. 1 и
2, не са успели да допринесат за ефективна
конкуренция и че са налице съществени и
трайно установили се конкурентни проблеми
и/или изкривяване на съответни пазари за
достъп на едро.
(3) За д ъ л жен ие т о по а л. 1 с е на ла г а
пропорционално на възникналия проблем
и в съответствие с целите по чл. 4 като
изключителна мярка.
(4) Отделеното предприятие по ал. 1 предоставя услуги за достъп на едро на всички
предприятия, включително на свързани лица,
при еднакви условия и ред, включително
цени и срокове.
(5) Комисията налага задължението по
ал. 1 след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 и след разрешение
от Европейската комисия.
Чл. 172б. (1) В случай че комисията възнамерява да наложи задължение по чл. 172а,
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ал. 1 за функционално разделяне, тя изпраща
на Европейската комисия решение, което
включва проекта на мярка, придружен от:
1. доказателства в подкрепа на заключенията, че задълженията, наложени по чл. 166,
не са успели да допринесат за ефективна
конкуренция;
2. мотивирана оценка, че няма или не се
очаква ефективна и устойчива конкуренция,
базирана на инфраструктурата;
3. анализ на очакваното въздействие върху
комисията, върху предприятието, на което се
налага задължението, върху работната сила,
заета в отделеното предприятие, върху други
заинтересовани страни, върху стимулите за
инвестиране в сектора, по-специално с оглед
необходимостта да се осигури социално и
териториално развитие, върху конкуренцията, както и на потенциалните последици
за потребителите;
4. анализ на причините, които обосновават, че това задължение би било най-ефективното средство за справяне с установените
конкурентни проблеми на съответния пазар.
(2) Проек т ът на решение по чл. 172а,
ал. 1 включва:
1. описание на мярката, в което се посочват
нивото на разделяне и правно-организационната форма на отделеното предприятие;
2. описание на активите на отделеното
предприятие и на мрежите и/или услугите,
които ще бъдат предоставяни от него;
3. правила за управление, които гарантират независимостта на отделеното предп ри я т ие, вк лючи т елно по о т ношение на
независимостта на заетия персонал, както
и независимост при вземане на решения;
4. определяне на специфичните задължения за отделеното предприятие, включително
изисквания за тяхното изпълнение;
5. правила с цел осиг у ряване на възможност за наблюдение на изпълнението
на определените задължения, включително
изисквания към отделеното предприятие за
изготвяне и публикуване на годишен доклад.
Чл. 172в. (1) При положително решение
на Европейската комиси я по проекта на
решение по чл. 172б комисията извършва
по реда на чл. 151 координиран анализ и
оценка на пазарите, върху развитието на
които мрежата за достъп оказва въздействие.
(2) Въз основа на извършени я ана лиз
и оценка по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя специфични
задължения по реда на чл. 42.
Ч л. 172г. Ком иси я т а може да н а л а г а
на предприятие със задължение за функционално разделяне всички или някои от
задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като
предпри ятие със значително въздействие
върху него.
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Чл. 172д. (1) В слу чай че предприятие
със значително въздействие на един или
няколко съответни пазара има намерение
да прехвърли всички или част от активите от мрежата си за абонатен достъп на
несвързано с него юридическо лице или
да съ зда де о тделно юри ди ческо лице за
предоставяне на достъп при равностойни
услови я на всичк и предпри яти я, предоставящи услуги на дребно, вк лючително на
своите поделения за продажба на дребно, то
информира комисията за това три месеца
предварително.
(2) Предпри ятието по а л. 1 у ведом ява
комисията за окончателния резултат, както
и за всяка промяна на намеренията си.
Ч л. 172 е. (1) Ком иси я та оцен я ва въ здействието от прехвърлянето на активи от
мрежата за абонатен достъп, като провеж да
координиран анализ на различните пазари,
свързани с мрежата за абонатен достъп по
реда на чл. 151.
(2) Въз основа на анализа и оценката
по а л. 1 комиси я та на лага, п родъ л жава,
изменя или отменя задължения, наложени
по реда на този закон, на предприятието по
чл. 172д, ал. 1.
(3) Комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа
за абонатен достъп, всички или някои от
задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като
предпри ятие със значително въздействие
върху него.“
§ 106. В глава десета, в наименованието
на раздел III думата „средства“ се заменя с
„елементи“.
§ 107. В чл. 173 думата „средства“ се заменя със „съоръжения“.
§ 108. В чл. 174, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на достъп на трети лица
до определени мрежови елементи и/или съоръжения, включително до неактивни мрежови елементи, с цел, без да се ограничава
до осиг у ряване на необвързан дост ъп до
абонатна линия, осигуряване на достъп с цел
предоставяне на услуги „избор на оператор“
за всяко повикване и/или на абонаментна
основа, както и осигуряване на достъп за
предоставяне на услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро;“.
2. В т. 6 след думата „ползване“ запетаята се заличава и думите „включително по
отношение на канали, кули, сгради и други
съоръжения и технически средства“ се заменят с „на прилежащи съоръжения“.
3. В т. 9 думата „средства“ се заменя със
„съоръжения“.
4. Създава се т. 10:
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„10. предоставяне на достъп до свързани
услуги.“
§ 109. В чл. 175 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията налага задължението по чл. 173 за
постигане на целите по чл. 4, като следва
п ринц ипа на п ропорц иона лност и взема
предвид:“.
2. В т. 1 думата „средства“ се заменя със
„съоръжения“.
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. направени първоначални инвестиции
от собственика на инфраструктурата, отчитайки всички направени публични инвестиции и свързаните с тях рискове;
4. запазване на конкуренцията в дългосрочен аспект и по-специално икономически
ефективна конкуренция по отношение на
инфраструктурата;“.
§ 110. Създава се чл. 175а:
„Чл. 175а. (1) Комисията при налагане на
задължението по чл. 173 може да постави
технически или експлоатационни условия
към предприятието, предоставящо достъпа,
и/или предпри ятието, ползващо дост ъпа,
когато това е необходимо за осигуряване
нормалното функциониране на мрежата.
(2) В случай че условията по ал. 1 включват спазване на технически стандарти и/или
стандартизационни документи, задълженията
са в съответствие с изискванията на глава
шестнадесета, раздел ІІ.“
§ 111. Член 176 се отменя.
§ 112. Член 177 се отменя.
§ 113. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „обществената телефонна
мрежа и достъп до обществени телефонни
услуги“ се заменят с „обществена електронна
съобщителна мрежа“;
б) създава се нова т. 2:
„2. предоставяне на обществени телефонни услуги чрез свързването по т. 1, което
да позвол ява осъществяване на вход ящи
и изходящи национални и меж дународни
повиквания;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
ду мите „обществени телефонни апарати“
се добавя „и/или други точки за обществен
достъп до гласови телефонни услуги“;
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея накрая
се добавя „и/или други точки за обществен
достъп до гласови телефонни услуги;“
е) досегашната т. 5 се отменя.
2. В ал. 3 думите „Качеството на услугата
по ал. 1 се определя с изисквания и параметри, определени“ се заменят с „Условията и
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редът за предоставяне на услугите по ал. 1
се определят“.
§ 114. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обществена телефонна
мрежа и достъп до обществени телефонни
услуги“ се заменят с „обществена електронна
съобщителна мрежа“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Свързването по ал. 1 позволява поддържане на гласови и факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, която
позволява функционален достъп до интернет,
като се отчитат преобладаващите технологии,
използвани от по-голяма част от абонатите,
както и технологичната осъществимост.“
§ 115. Създава се чл. 183а:
„Чл. 183а. Предприятията, задължени да
предоставят услугата по чл. 182, ал. 2, т. 2,
удовлетворяват всяко обосновано искане за
предоставяне на обществена телефонна услуга чрез свързването по чл. 182, ал. 2, т. 1,
което да позволява провеждане на национални и международни входящи и изходящи
повиквания.“
§ 116. В чл. 184, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „т. 2“ се
заменят с „т. 3“.
2. В т. 1 след думите „обществени телефони“ се добавя „и/или други точки за
обществен дост ъп до гласови телефонни
услуги“, а думата „потребностите“ се заменя
с „разумните потребности“.
3. В т. 2 думата „обществените“ се заменя
с „обществени“.
§ 117. В чл. 185, ал. 1 думите „т. 3“ се
заменят с „т. 4“ и след думите „поне един“
се добавя „обществен“.
§ 118. В чл. 186 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4 и 5“, а думите „и реципрочност“
се заличават.
§ 119. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, предприемат
специални мерки за осигуряване на хора с
увреждания на достъп до и достъпност на
цените на услугите по чл. 182, ал. 2, т. 2 – 4.“
2. В ал. 2 думата „предлагат“ се заменя с
„осигуряват“ и думите „увредено зрение или
слух“се заменят с „увреждания“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пред п ри я т и я та по а л. 1 оси г у ряват на крайни потребители с увреждания
възможност да наблюдават и контролират
самостоятелно разходите си чрез средства,
подобни на ползваните от другите крайни
потребители.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „обществени телефони“ се добавя „и други точки за обществен достъп до
гласови телефонни услуги“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Комисията може в обосновани случаи да определя приложими допълнителни
стандарти за качество на услугата, за които
са разработени параметри за оценка на изпълнението на предприятията при предоставянето на услуги на крайни потребители
с увреждания.“
§ 120. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „методите за оценка на
покритие, цени на дребно, приходи и разходи
по предоставянето на услугата, брой искания
и откази, включително причините за тях“
се заменят с „обслужването, определени в
наредбата по чл. 182, ал. 3“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията може да определя съдържанието, формата и начина за предоставяне
на информация по ал. 1, за да гарантира,
че крайните потребители имат достъп до
изчерпателна, сравнима и леснодост ъпна
информация.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията определя целеви стойности
на параметрите за качество на универсалната
услуга за изпълнение от предприятията със
задължения за предоставяне на универсална услуга след провеждане на обществени
консултации по реда на чл. 37.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „за гарантиране на точност
и сравнимост на данните, предоставени от
предприятията със задължения във връзка
с универсалната услуга“.
§ 121. В чл. 190 след ду мите „чл. 182,
ал. 2“ се добавя „на цялата или на част от
територията на страната“.
§ 122. Създава се чл. 191а:
„Чл. 191а. Когато предприятието по чл. 190
възнамерява да прехвърли значителна част
или всички свои активи, свързани с мрежата
за абонатен достъп, към юридическо лице с
друг собственик, то трябва предварително и
своевременно да информира комисията, за
да може тя да оцени ефекта от планираната
сделка върху предоставянето на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2, т. 1 и 2.“
§ 123. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. Комисията може да реши да не
възлага задълженията по чл. 184, ал. 1 на
цялата или на част от територията на страната, ако след консултации със заинтересованите страни по реда на чл. 37 установи, че
такива апарати, средства и подобни услуги
са широко разпространени.“
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§ 124. В чл. 194 накрая се добавя „и последващите изменения в тях“.
§ 125. В глава единадесета, раздел ІV се
създава чл. 194а:
„Чл. 194а. Комисията следи развитието и
равнището на цените и ценовите пакети на
дребно на услугите по чл. 182, ал. 2, когато
те се предоставят въз основа на наложено
задължение или се предоставят при пазарни
условия, ако не са определени предприятия
със задъл жени я за предоставяне на тези
услуги, по-специално във връзка с потребителските цени и доходи в страната.“
§ 126. В чл. 196, ал. 4 накрая се добавя
„на ст раницата си в интернет, на видно
място в търговските си обекти или по друг
подходящ начин“.
§ 127. Член 197 се изменя така:
„Чл. 197. (1) Комисията може да наложи на
предприятията, предоставящи универсалната
услуга, да предлагат на крайните потребители, по-конкретно на хора с увреждания, със
специални социални нужди и с ниски доходи,
ценови пакети, различни от предлаганите
при обичайните търговски условия.
(2) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи универсалната услуга,
да прилагат специални ценови пакети, общодостъпни цени, географски осреднени цени
на дребно за цялата територия на страната
или да спазват ценови ограничения съгласно
методиката по чл. 195.
(3) Предприятията, на които са наложени
задължения по ал. 1 и 2, спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност при
предоставянето на услугите си.
(4) Комисията може да измени или отмени
задълженията по ал. 1 и 2.“
§ 128. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, задължени да предоставят у ниверса лна усл у га, осиг у ряват
на крайните потребители възможности да
наблюдават и контролират самостоятелно
разходите си и да избягват неоправдани
прекъсвания на услугата чрез:
1. предоставяне на безплатни детайлизирани сметки;
2. безплатно избирателно ограничаване
на изходящи повиквания, кратки текстови и
мултимедийни съобщения с добавена стойност и където е технически възможно, на
други подобни приложения;
3. предоставяне на възможности за предплатен достъп до обществени съобщителни
мрежи и използване на обществени телефонни услуги;
4. допускане на разсрочено плащане на
таксите за свързване към обществени съобщителни мрежи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

5. предизвестие за възможно последващо спиране на услугата или изк лючване
при неплащане на сметки; всяко спиране
се ограничава само до съответната услуга,
когато това е технически възможно, с изключение на случаите на измами, системни
закъснения в плащането или неплащане на
сметки; в срок един месец преди изключването се допускат само повиквания, които
не се таксуват на абоната;
6. предоставяне на информация за алтернативни тарифи с по-ниски цени за услугата,
ако такива съществуват;
7. безплатни предупреждения в случай
на нетипичен трафик или прекомерно потребление.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя
„или да ги отмени, в случай че такива вече
са наложени“ и думите „са налице достатъчно възможности за наблюдение и контрол
на разходите от крайните потребители“ се
заменят със „съответните възможности са
широко предлагани“.
§ 129. В чл. 200 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „задължени“ се заменя
с „определени“.
2. В ал. 2 думите „обичайната търговска
печалба“ се заменят с „разумната норма на
печалба“.
§ 130. В чл. 201 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „определят размера на“
се заменят с „изчисляват“.
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 131. В чл. 202, ал. 1 изречение второ
се изменя така: „Средства за компенсиране
на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга се набират от предприятия,
предоставящи обществени телефонни услуги,
и от други източници.“
§ 132. Създава се чл. 205а:
„Чл. 205а. Компенсирането на нетните
разходи се извършва обективно, прозрачно,
пропорционално и недискриминационно, без
да се нарушават конкуренцията и потребителското търсене.“
§ 133. В чл. 206 се създава ал. 5:
„(5) Вноск и по ал. 1 не се дъл жат от
предприятия, които не предоставят обществени телефонни услуги на територията на
страната.“
§ 134. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Комисията проверява представените
изчисления и доказателства относно исканата
компенсация. Комисията може да изисква
допълнителна информация и/или доказателства от предприятията.
(3) Комисията възлага одит на счетоводните
сметки и/или друга информация, които служат
за основа за изчисляване на нетните разходи
по задълженията за универсална услуга.
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(4) Заплащането на одита по ал. 3 е за
сметка на одитираното предприятие, като
извършените разходи се включват при изчисляване на нетните разходи.“
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Резул тат и т е о т изч исл я ва нет о на
нетните разходи и изводите от одита са обществено достъпни.
(6) В срок до 45 дни от приключване на
одита комисията дава становище относно:
1. наличието на несправедлива тежест
за съответното предприятие по чл. 206 от
предоставяне на универсална услуга;
2. размера на исканата от съответни я
заявител компенсация.
(7) За изготвяне на становище по ал. 6
комисията може да възложи извършването
на допълнителни анкети и експертизи.“
§ 135. Създават се чл. 207а и 207б:
„Чл. 207а. В случай че становището по
чл. 207, ал. 6 потвърди наличието на несправедлива тежест, комисията изисква от
предприятията по чл. 206, ал. 1 данни за
брутните им приходи.
Чл. 207б. Комисията представя на управителния съвет становището по чл. 207, ал. 6
и материа лите към него, както и данни
за брутните приходи на предприятията по
чл. 206, ал. 1.“
§ 136. В чл. 208, ал. 1 думите „по чл. 207,
ал. 4“ се заменят с „по чл. 207б“.
§ 137. Глава дванадесета с чл. 209 – 212
се отменя.
§ 138. Член 217 се изменя така:
„Чл. 217. (1) Комисията може да регулира
цени на електронни съобщителни услуги,
когато с решение, прието по реда на този
закон, е наложено задължение за предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или
разходоориентираност.
(2) В случай че в този закон е предвидено
че предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, определят
цени при спазване принципа на разходоориентираност или покриващи разходите и ако
тези предприятия не определят помежду си
цените, те се определят от комисията. Предприятията представят в комисията предложенията с определените от тях цени заедно
с документите по тяхното ценообразуване. В
случай че представените от предприятията
цени не отговарят на изискванията на този
закон, комисията връща цените за преработване в едномесечен срок. В случай че в срока
по предходното изречение предприятията не
преработят цените или не докажат тяхното
съответствие с изискванията на закона, комисията налага ценови ограничения по един
от следните методи:
1. ограничаване нарастването на цените
до предварително определен ценови праг;
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2. сравнителен анализ между определените
от предприятията цени и цените за аналогична услуга, прилагана в държавите – членки
на Европейския съюз.“
§ 139. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 217“ се заменят
с „чл. 217, ал. 1“, а думите „предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията по чл. 217, ал. 1 представят цените на временни промоционални
пакети, включващи регулирани електронни съобщителни услуги, в комисията две
седмици преди публикуването им заедно с
документите за тяхното ценообразуване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „или на определените в закона изисквания“ се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „или 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 217, т. 1“
се заменят с „чл. 217, ал. 1“;
б) създава се т. 5:
„5. да не създават ценова преса.“
7. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 140. В чл. 220, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „някой от
следните“ се заличават и накрая се поставя
запетая и се добавя „като“.
2. Създава се т. 4:
„4. определяне на цени на едро въз основа на цените на услуги, предоставяни на
вертикално свързан пазар на дребно, намалени с разходите, присъщи за реализиране
на услугите на пазара на дребно.“
§ 141. В чл. 221 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и по чл. 135“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 1, 2 и 5“ се заменят
с „т. 1, 2, 3 и 5“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думата „оглед“ се
заменя с „цел“ и думите „в рамките на задълженията по ал. 2“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. контрол на индивидуални тарифи;“.
4. В ал. 4:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Задълженията, наложени по ал. 3, са пропорционални, обосновани и се основават на
характера на установения проблем, и могат
да включват изисквания към предприятията
по ал. 1:“;
б) в т. 1 и 2 думата „налагат“ се заменя
с „да не налагат“;
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в) в т. 3 думата „въвеждат“ се заменя с
„да не въвеждат“;
г) в т. 4 думата „прилагат“ се заменя с
„да не прилагат“.
5. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 142. В чл. 222, ал. 1 думите „чл. 217,
т. 1“ се заменят с „чл. 217, ал. 1“.
§ 143. Член 223 се отменя.
§ 144. В глава тринадесета се създава
чл. 224а:
„Чл. 224а. Предпри яти ята, предоставящи обществени телефонни услу ги, които
включват възможността за осъществяване
на меж ду народни повик вани я, определ ят
цени на повикванията към и от Европейското телефонно номерационно пространство
в размер не по-висок от средната цена за
международни повиквания от и към държавите – членки на Европейския съюз, прилагана
от същото предприятие.“
§ 145. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги на крайни потребители, спазват принципите за прозрачност и равнопоставеност съобразно вида на използваната
технология, категориите абонати, обема на
трафика и начина на плащане и не допускат
предимства за отделни крайни потребители
или група потребители при едни и същи
услуги.“
§ 146. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „предоставящи“ се
добавя „свързване към“ и думата „телефонни“
се заменя с „електронни съобщителни мрежи
и/или обществени електронни съобщителни“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на
потребителите възможност за сключване на
договор с първоначален срок не по-дълъг от
две години.
(5) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на
потребителите възможност да сключат договор със срок до една година.
(6) Независимо от срока на договора,
условията и процедурите за прекратяване
на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, и
техните абонати не са пречка за смяна на
предприятието, предоставящо услугите.“
§ 147. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 д у мата „за дължително“ се заличава и накрая се добавя
„най-малко:“;
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б) в т. 1 запетаята и думите „което предоставя електронни съобщителни услуги“
се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. видове, описание и качество на услугите, включително:
а) информация за това, дали се предоставя
достъп до услуги за спешни повиквания и
информация за местоположението на викащия краен потребител, както и за наличие
на ограничения за предоставяне на услуги
за спешни повиквания;
б) информация за други условия, които
ограничават достъпа до и/или ползването
на услуги и приложения;
в) п р ед ла г а но т о м и н и ма л но н и во на
качество на услугите като срок за първоначално свързване и когато е целесъобразно,
други параметри за качеството на услугата,
определени от комисията по чл. 236а;
г) информация за процедури, въведени от
предприятията с цел измерване и управление
на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както
и информация за това, как тези процедури
биха повлияли върху качеството на услугата;
д) услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти, както и начини за
достъп до тези услуги;
е) ограничения, наложени от предприятието за използването на предоставените крайни
електронни съобщителни устройства;“
г) в т. 4 думите „плащане на цени за“ се
заменят със „заплащане на“;
д) точка 5 се отменя;
е) точка 8 се изменя така:
„8. начини за полу чаване на актуална
информация за цени на предлаганите услуги,
всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане
и всички разлики в разходите, произтичащи
от различните начини на плащане;“
ж) в т. 9 след думите „начини за“ се добавя „извънсъдебно“;
з) създават се т. 12 – 17:
„12. условия и ред за прекратяване на
договора от страна на абоната;
13. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения
и възстановяване на суми, приложими при
неизпълнение на договорени нива за качество
на услугата;
14. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения, включително неустойки, дължими от
предприятието на абонатите, в случай че
предприятието е осъществило пренасяне на
номера без съгласието на абоната и/или в
нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата;
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15. възможностите и условията за включване на необходимите основни и допълнителни
данни за абоната в телефонен указател по
чл. 182, ал. 1, т. 4 и предоставянето им на
предприятия, които изготвят и публикуват
т елефон н и у казат ел и и/и л и п редос та вя т
телефонни справочни услуги;
16. действия, които предприятието може
да предприеме при заплаха или в отговор
на инциденти, свързани със сигурността или
целостта на мрежата;
17. информация, свързана с използването
на електронни съобщителни мрежи и услуги
за извършване на незаконни дейности или
за разпространение на вредно съдържание и
със средствата за защита срещу рискове за
личната сигурност, неприкосновеността на
личния живот и личните данни във връзка
с предоставяната от предприятието услуга.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „съобщителна мрежа“ се добавя „и/или информационните му
системи“;
б) създава се нова т. 3:
„3. поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на
абоната, когато такива са договорени или
такова задължение е наложено по реда на
чл. 237а, включително предизвестие преди
достигане на определена финансова граница
на потребление;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата „писмено“ се заличава;
г) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8;
д) създава се т. 9:
„9. уведомяване на крайните потребители
не по-късно от един месец от изтичане на
срока на индивидуалните договори с тях.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Условията по ал. 1 и 2 следва да бъдат
съставени от предприятията ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.
(5) Комисията може да дава задължителни
указания на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни услуги, относно
спазването на ал. 4.“
§ 148. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думата „телефонни“
се заменя с „електронни съобщителни“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на
договора, включително:
а) изисквания за минимално потребление
или минимална продължителност за възползване от промоционални условия;
б) такси, свързани с преносимостта на
номера и други идентификатори;
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в) неустойки и обезщетения, свързани
с прекратяване на договора, включително
възстановяване на направени разходи по
отношение на крайни електронни съобщителни устройства;
г) едностранно прекратяване на договора
от страна на абоната с едномесечно предизвестие;“
в) точка 6 се отменя.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) Условията по ал. 1 следва да бъдат
съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.
(3) Индивидуалният договор при общи
условия влиза в сила в 7-дневен срок след
сключването му, освен ако абонатът изрично
не е заявил писмено желание договорът да
влезе в сила незабавно.
(4) Липсата на заявено желание на абоната по ал. 3 за незабавно влизане в сила на
договора не може да бъде основание предприятието да откаже сключване на договор.
Изключение от това изискване се допуска в
случаите, когато при подписване на договора
се предоставят и крайни устройства.
(5) В срока по ал. 3, когато е приложим,
абонатът има право едностранно да прекрати
договора, без да дължи неустойки.
(6) Комисията може да дава задължителни
указания на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни услуги, относно
спазването на ал. 1 и 2.“
§ 149. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „освен информацията по чл. 228, и“ се заменят с „условията по чл. 227, ал. 1 и 2 и чл. 228, които
следва да бъдат съставени ясно, разбираемо
и в леснодостъпна за абонатите форма.“;
б) точки 1 – 4 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията може да дава задължителни
указания на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни услуги, относно
спазването на ал. 1.“
§ 150. Създава се чл. 229а:
„Чл. 229а. (1) Срочен договор може да
бъде продължен само при изрично писмено
съгласие на абоната относно условията за
продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се
преобразува в безсрочен при същите условия.
Абонатът има право да прекрати безсрочния
договор с едномесечно предизвестие, без да
дължи неустойки за това.
(2) Нищожни са всички уговорки, които
противоречат на ал. 1.“
§ 151. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
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„(2) При изменение на общите условия,
не по-късно от 30 дни преди влизането им
в сила предприятието уведомява абоната за
измененията по подходящ начин.
(3) Всеки абонат при изменение на общите
условия по инициатива на предприятието има
право да прекрати индивидуалния договор
без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното
изречение не се прилага, когато измененията
не засягат услуги, ползвани от абоната.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията може да определи начина
и формата на предизвестие по ал. 2.“
§ 152. Член 231 се отменя.
§ 153. Създават се чл. 231а – 231г:
„Чл. 231а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, са задължени да публикуват на страницата си в интернет, на
видно място в търговските си обекти и по
друг подходящ начин прозрачна, сравнима,
уместна и актуална информация най-малко
за:
1. общите условия на договора с крайните
потребители, когато е приложимо;
2. наименование, адрес и телефон за контакти с предприятието;
3. предлагани услуги:
а) вид на предлаганите услуги;
б) стандартни тарифи, включително предоставяните услуги и съдържанието на всеки тарифен елемент, като такса за достъп,
потребителски такси, такси за поддръжка;
прилаганите стандартни отстъпки, специални
и целеви тарифни схеми, допълнителни такси
и разходи във връзка с крайни електронни
съобщителни устройства;
в) политики за компенсации и възстановяване на разходи, включително подробно
описание на предлаганите схеми за компенсации и възстановяване на разходите;
г) предлагани видове услуги по поддръжка;
д) стандартни договорни условия, включително минимален срок на договора, прекратяване на договора и процедури и такси,
свързани с преносимостта на номерата и
други идентификатори, ако е приложимо;
4. процедури за уреждане на спорове, включително разработените от предприятията;
5. информация относно правата на крайните потребители във връзка с универсалната услуга, включително при необходимост
устройствата и услугите във връзка с чл. 198,
ал. 1, чл. 257 и чл. 134, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува
в ясна, разбираема и леснодостъпна форма.
(3) Комисията може да определи допълнителни изисквания по отношение на формата, в
която да се публикува информацията по ал. 1.
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Чл. 231б. (1) Комисията самостоятелно
или чрез възлагане осигурява предоставянето на интерактивни ръководства или други
подобни способи, когато на пазара не се
предлагат такива безплатно или на разумна
цена, които да дават възможност на крайните потребители да направят самостоятелна
оценка на стойността на алтернативни схеми
на предлагане.
(2) В случай че комисията е възложила
предоставянето на интерактивни ръководства или други подобни способи по ал. 1,
изпълнителят има право да ползва безплатно
информацията, публикувана от предприятия,
п р едо с т а вя щ и е лек т р он н и с ъ о бщ и т е л н и
мрежи и/или услуги.
Чл. 231в. (1) Комисията може да наложи
на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, да публикуват на страницата
си в интернет и да уведомяват по подходящ
начин абонатите си за:
1. приложими тарифи за абоната относно номер или услуга, които подлежат на
определени ценови условия; по отношение
на определени категории услуги комисията
може да изиска информацията да се предоставя непосредствено преди осъществяване
на повикването;
2. изменения по отношение на достъпа
на абоната до услуги за спешни повиквания
или информацията за местоположението на
викащия във връзка с услугата, за която те
са сключили абонаментен договор;
3. изменения в условията, които ограничават достъпа на абоната до и/или ползването
на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени съгласно националното
законодателство;
4. процедури, въведени от предприятието
с цел измерване и управление на трафика,
така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация
за това, как тези процедури биха повлияли
върху качеството на услугата;
5. правата на абонатите да определ ят
дали да включат, или не личните си данни
в телефонен указател и други допълнителни
данни в съответствие с чл. 258;
6. продукти и услуги, предназначени за
абонатите с увреждания.
(2) За постигане на целите по чл. 4 преди
налагане на задълженията за уведомяване
по подходящ начин на абонатите по ал. 1
комисията може да насърчи мерки за саморегулиране или съвместно регулиране,
договорени между предприятията.
Чл. 231г. (1) Комисията може да задължи
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услу-
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ги, да разпространяват безплатно информация от обществен интерес на съществуващи
и нови абонати като:
1. най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги
за извършване на незаконни дейности или
разпространяване на вредно съдържание, поспециално когато то може да засегне правата
и свободите на други лица, включително
нарушаване на авторското право и сродните
му права, и правните последици от тях;
2. средствата за защита срещу рисковете
за личната сигурност, неприкосновеността
на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
от предприятията на абонатите чрез обичайно използваните средства за комуникация.“
§ 154. В чл. 232 ал. 6 се отменя.
§ 155. Член 235 се отменя.
§ 156. Създава се чл. 235а:
„Чл. 235а. (1) Комисията може да задължи
предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват сравнима, подходяща и актуална
информация относно качеството на услугите
си и относно мерките, които са предприели
за осигуряване на равнопоставеност по отношение на достъпа за крайните потребители
с увреждания.
(2) Комисията налага задължението по
ал. 1 след провеждане на консултации със
заинтересованите страни.
(3) Предприятията предоставят при поискване информацията по ал. 1 на комисията,
преди тя да бъде публикувана.“
§ 157. Член 236 се изменя така:
„Чл. 236. Комисията може да определя
параметри за качеството на обществените
електронни съобщителни услуги, които да
бъдат измервани, както и съдържанието,
формата и начина на публикуване на информаци ята, вк лючително възмож ни механизми за сертифициране на качеството,
с цел гаран т и ране дос т ъпа на к ра йни т е
по т р еби т ел и, вк л юч и т ел но на к ра й н и т е
потребители с увреж дания, до сравнима,
надеждна, изчерпателна, разбираема и актуална информация относно качеството на
предоставяните услуги.“
§ 158. Създава се чл. 236а:
„Чл. 236а. (1) Комисията може да определя
за предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи, минимални изисквания за качеството на услугите,
свързани с предотвратяване влошаването
на услугата и затрудняване или забавяне на
трафика по мрежите.
(2) Преди да вземе решение за определяне
на минимални изисквания за качеството на
услугата, комисията изпраща на Европей-
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ската комисия и на Органа на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения проект на решение, който включва
минималните изисквания за качеството на
услугата, резюме на мотивите за решението
и предложения начин за действие.
(3) Комисията приема решение, като отчита в най-голяма степен получените забележки
и препоръки от Европейската комисия.“
§ 159. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията предприемат всички
необходими мерки във възможно най-голяма
степен да осигурят наличието на обществени
телефонни услуги, предоставяни чрез обществени електронни съобщителни мрежи,
в случай на значителни повреди на мрежата
или в случай на непреодолима сила.“
2. В ал. 2 думите „в определено местоположение“ се заличават.
§ 160. Създават се чл. 237а – 237в:
„Чл. 237а. (1) Комисията може да наложи
на предприятията, предоставящи обществени
телефонни услуги и/или достъп до обществени електронни съобщителни мрежи, да
осигуряват на крайните потребители всички
или някои от допълнителните възможности,
посочени в чл. 198, ал. 1 и/или чл. 257, ал. 1,
при наличие на техническа възможност и
икономическа целесъобразност. При анализ
на техническата възможност и икономическата целесъобразност комисията отчита очак
ваното въздействие върху предприятието, на
което се налага задължението.
(2) Начинът за ползване на възможностите
по ал. 1 се определя в Общите условия за
взаимоотношенията между предприятието
и крайните потребители.
(3) Комисията при отчитане на осигурен и я дос т ъп на к ра й н и т е по т реби т ел и
до възможностите по чл. 198, ал. 1 и/или
чл. 257, ал. 1 и след провеждане на консултации по чл. 37 може да вземе решение да не
наложи задължения по ал. 1 или да отмени
наложените задължения на територията на
ц ялата страна или на част от нея, когато
установи, че има осигу рен достъп до такива
възможности.
Чл. 237б. Комисията може да определя
изиск вания към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
услуги, за осигуряване на крайните потребители с увреждания:
1. дост ъп до електронни съобщителни
услуги, вк лючително услугите за спешни
повиквания и услуги със социална значимост,
достъпни чрез номерата от номерационен
обхват 116, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни потребители, и
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2. възможност за избор на предприятия
и услуги, който е на разположение на мнозинството крайни потребители.
Чл. 237в. Предприятията, получили разрешения за ползване на номера в номерационния обхват за хармонизирани номера
при хармонизираните услуги със социална
значимост, предприемат мерки за популяризиране на тези номера с цел насърчаване
предоставянето на услугите, за които тези
номера са резервирани.“
§ 161. В чл. 241 се създава ал. 3:
„(3) Крайният потребител, независимо от
действията, предприети по реда на чл. 238 и
239, във всеки момент от процедурата може
да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред или по
реда на Закона за медиацията.“
§ 162. В наименованието на глава петнадесета след думата „Сигурност“ се добавя
„и цялост“.
§ 163. В глава петнадесета, в наименованието на раздел І след думата „Сигурност“
се добавя „и цялост“.
§ 164. Член 243 се изменя така:
„Чл. 243. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, предприемат подходящи технически и организационни мерки
за управление на риска за сигурността на
мрежите и услугите, осигуряващи съответно
ниво на сигурност, в зависимост от риска.
Мерките гарантират ниво на сигурност, съответстващо на съществуващия риск, като се
отчита естеството на проблема и разходите
за изпълнението им.
(2) Мерките по ал. 1 са насочени към
предотвратяване на инциденти и свеждане
до минимум на тяхното въздействие върху
потребителите и взаимно свързаните мрежи.“
§ 165. Създават чл. 243а – 243в:
„Чл. 243а. Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи,
предприемат всички необходими действия,
за да гарантират целостта на своите мрежи
и по този начин да осигурят непрекъснато
предоставяне на услуги по тези мрежи.
Чл. 243б. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, уведомяват незабавно
комисията за всеки пробив в сигурността или
нарушаване на целостта, които са оказали
значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.
(2) Комисията може да информира обществеността или да изиска от предприятията да
го направят, ако прецени, че е от обществен
интерес пробивът да се оповести.
(3) Комисията по своя преценка може да
информира за случаите по ал. 1 компетентните национални регулаторни органи на за-
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сегнатите държави – членки на Европейския
съюз, и Европейската агенция за мрежова и
информационна сигурност.
(4) Комисията информира министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за случаите по ал. 1.
(5) Комисията представя веднъж годишно
на Европейската комисия и на Европейската
агенция за мрежова и информационна сигурност обобщен доклад за получените уведомления по ал. 1 и за предприетите действия.
Ч л. 2 43в. (1) Ком иси я та може да изиск ва о т п ред п ри я т и я та, п редос та вя щ и об щест вени елек т ронни съобщ и телни м реж и
и/или услуги:
1. да предоставят информация, необходима
за оценяване на сигурността и/или целостта
на техните услуги и мрежи, включително
документирани политики за сигурност, и
2. да подложат сигурността на одит, извършван от квалифициран независим орган,
и да предоставят резултатите от одита на
комисията; разходите за одита са за сметка
на предприятието.
(2) Комисията може да даде задължителни указания, вк лючително срокове за
изпълнение, на предприятията по ал. 1 да
предприемат конкретни мерки за осигуряване сигурността на мрежите и услугите,
предоставяни чрез тях.“
§ 166. В чл. 244 след думите „уведомява
абонатите си“ се добавя „по подходящ начин“.
§ 167. В чл. 248, ал. 1 след думите „мрежи и/или услуги“ се добавя „включително
мрежи, поддържащи устройства за събиране
на данни и идентификация“ и се поставя
запетая, а думата „събират“, запетаята след
нея и думите „и използват“ се заличават.
§ 168. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Предприятията,
предоставящи“ се добавя „обществени електронни съобщителни мрежи или“.
2. В ал. 2 думите „Предприятията по ал. 1“
се заменят с „Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги“
и се поставя запетая.
§ 169. В чл. 255 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятията по чл. 252, ал. 1 обработват и предоставят за своя сметка данни за
местоположението на крайните потребители в
случай на спешни повиквания, включително
когато не е получено предварително съгласие
за тяхното обработване или е налице отказ
по чл. 253, ал. 3. Данните се предоставят
само на съответните центрове за приемане
на повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 в момента, в
който повикването достигне до тях.“
§ 170. В чл. 257 се правят следните изменения:
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1. Алинея 8 се отменя.
2. В ал. 9 думата „пряка“ се заменя с
„директен маркетинг и“.
§ 171. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни“ се заменят с „телефонни“ и думата
„предоставят“ се заменя с „осигуряват достъп до“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Комисията може да наложи по реда
на чл. 160 на предприятията, които контролират дост ъпа до крайните потребители,
задъл жени я с цел предоставяне на телефонни справочни услуги. Тези задължения
са обективни, справедливи, равнопоставени
и прозрачни.
(3) Ком иси я та не на ла га рег улат орн и
ограничения, които да пречат на крайните
потребители да имат достъп директно до
справочни услуги в други държави – членки
на Европейския съюз, чрез гласова телефонна услуга или кратко текстово съобщение.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 172. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„ Де та й л изи ра ната сме т к а с е п редос та вя
в едномесечен срок, считано от датата на
нейното издаване.“
2. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „могат да“
се заличават;
б) в т. 1 запетаята и думите „включително
за осъществени повиквания към безплатни
услуги“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. номер на викащия и викания краен
потребител.“
3. В ал. 5 думите „електронен или“ се
заличават и накрая се добавя „или в електронен вид“.
§ 173. В чл. 261 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Осъщес т вя ва нет о на пови к ва н и я,
съобщения или електронна поща със или
без човешка намеса за целите на директния
маркетинг и реклама се позволяват само при
предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено
по всяко време.
(2) Всяко лице, което е полу чило при
търговска сделка за предоставяне на продук
ти или услуги данни, чрез които може да
бъде осъществен контакт с потребителя по
електронен път, може да използва тези данни
за изпращане на съобщение за маркетинг и
реклама на негови собствени сходни продукти
или услуги, като дава възможност на всеки
потребител безвъзмездно и по лесен начин:
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1. да изразява несъгласие в момента на
сключване на сделката;
2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това
не е направено в момента на сключване на
сделката.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заменят
с „по ал. 2“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпращането на съобщения за маркетингови и рекламни цели се забранява,
дори когато са изпълнени изискванията на
ал. 1 и 2, ако:
1. не може да се идентифицира лицето,
което ги изпраща, или
2. съобщението не включва валиден адрес,
на който получателят може да изпрати заявка
за отказ от получаване на съобщения, или
3. съобщението не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от Закона за
електронната търговия, или
4. съобщението насърчава получателите
да посетят уебсайтове, които не отговарят
на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от
Закона за електронната търговия.“
§ 174. Създават се чл. 261в – 261д:
„Чл. 261в. (1) В случай на нарушение на
сигурността на лични данни предприятието,
предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, уведомява Комисията за
защита на личните данни в тридневен срок
от установяване на нарушението.
(2) Когато нарушението по ал. 1 може да
повлияе неблагоприятно на лични данни или
на неприкосновеността на личния живот на
абонат или на друго лице, предприятието
уведомява своевременно и съответното лице
за констатираното нарушение.
(3) Абонатът или лицето по ал. 2 може
да не бъде уведомявано за нарушението по
ал. 1, когато предприятието е доказало пред
Комисията за защита на личните данни,
че е предприело подходящи технологични
мерки за защита на сигурността на личните
данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят
данните неразбираеми за всяко лице, което
няма право на достъп до тях.
(4) В случай че предприятието не е уведомило абоната или лицето по ал. 2 за нарушението на сигурността на личните данни,
Комиси ята за защита на личните данни
след разглеждане на възможните неблагоприятни последици от нарушението може
да възложи на предприятието да уведоми
съответното лице.
(5) При уведомяване на абоната или лицето се описват най-малко:
1. естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя;
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2. точките за контакт, от които може да
се получи повече информация;
3. препоръчителни мерки за смекчаване
на евентуалните неблагоприятни последици
от нарушението на сигурността на личните
данни на абоната или на физическото лице.
(6) При уведомяване на Комисията за
защита на личните данни за нарушение на
сигурността на лични данни предприятието, предоставящо обществени електронни
съобщителни услуги, освен информацията
по ал. 5 посочва и:
1. описание на последиците от нарушението на сигурността на личните данни;
2. предложените или предприетите от
предприятието мерки за отстраняване на
нарушението.
Ч л. 261г. (1) Комиси я та за защ и та на
личните данни издава инструкции за обстоятелствата, при които предпри яти ята,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите
за нарушения на сигурността на личните им
данни, формата и начина на уведомяването.
Инструкциите се обнародват в официалния
раздел на „Държавен вестник“.
(2) Ком иси я та за за щ и та на л и ч н и т е
данни може да проверява изпълнението от
предприятията на задължението им за уведомяване по ал. 1 и да налага санкции при
неизпълнение.
(3) Ком иси я та за за щ и та на л и ч н и т е
данни може да проверява техническите и
организационни те мерк и, п редп риет и от
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и да издава препоръки относно най-добрите практики по отношение на нивото на
сигурност, което следва да бъде постигнато.
Чл. 261д. Предприятията поддържат регистър на нарушенията на сигурността на
личните данни на потребителите. В регистъра
се вписват фактите, свързани с нарушението,
последиците от него и предприетите действия
за справяне с тях.“
§ 175. В чл. 265, ал. 1 думите „съгласувано
със Съвета по националния радиочестотен
спектър“ се заличават.
§ 176. В чл. 267, т. 3 думите „чл. 65, ал. 2“
се заменят с „чл. 65а“.
§ 177. В чл. 269 се създава ал. 3:
„(3) Уведомлението по ал. 1 може да се
подава и чрез единния европейски портал
за подаване на уведомления.“
§ 178. В чл. 271, ал. 2, изречение първо
думите „пречат на мрежата или на функционирането є“ се заменят с „или пречат на
функционирането на мрежата“ и се създава
изречение трето: „Комисията уведомява Европейската комисия за всеки отделен случай.“
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§ 179. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „или стандартизационни
документи“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Предприятията, предоставящи обществени цифрови интерактивни телевизионни услуги върху интерактивни цифрови
т елевизион н и п лат форм и, са д л ъж н и да
използват отворен интерфейс за приложни
програми.
(3) Лицата по ал. 1 и предприятията по
ал. 2 си сътрудничат при предоставянето на
оперативно съвместими телевизионни услуги
за крайни потребители с увреждания.
(4) Лицата, притежатели на правата на
приложни програми, осигуряват на предприятията по ал. 2 възмездно, при справедливи,
разумни и равноправни условия цялата информация, необходима за предоставянето, в
напълно функционална форма, на цифрови
интерактивни телевизионни услуги, поддържани от тези интерфейси.“
§ 180. В глава шестнадесета, раздел І се
създава чл. 279а:
„Чл. 279а. Комисията определя с решение
технически изисквания за осигуряване на
оперативна съвместимост на потребителските
цифрови телевизионни устройства.“
§ 181. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „мрежи
и/или услуги“ се добавя „могат да“;
б) в т. 2 думата „спецификации“ се заменя
със „стандартизационни документи“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 2“ се
добавя „могат да“, думата „спецификации“ се
заменя със „стандартизационни документи“
и накрая се добавя „(Европейския институт
за стандартизаци я в да лекосъобщени ята,
Европейския комитет за стандартизация и
Европейския комитет за стандартизация в
областта на електротехниката)“.
3. В ал. 3 думата „спецификации“ се заменя със „стандартизационни документи“ и
абревиатурите „ITU, ISO, IЕС“ се заменят с
„Международния съюз по далекосъобщенията, Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения, Международната организация по стандартизация и Международната
електротехническа комисия“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Предприятията, които предоставят
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължително прилагат стандартите
и/или стандартизационните документи, определени като задължителни в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.“
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5. Създава се ал. 6:
„(6) При определяне на изискванията към
предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, комисията се съобразява с приложимите европейски и международни стандарти
и/или стандартизационни документи.“
§ 182. Наименованието на глава седемнадесета се изменя така: „Изграждане и поддържане на електронни съобщителни мрежи
и инфраструктура. Право на преминаване“.
§ 183. В глава седемнадесета, в наименованието на раздел I думите „електронна
съобщи телна“ се замен я т с „елек т ронни
съобщителни мрежи и“.
§ 184. Член 281 се изменя така:
„Чл. 281. (1) Изграждането на електронни
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се извършва по
реда на този закон и Закона за устройство
на територията.
(2) Договорите за проектиране, изграждане
и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор се подписват от възложителя по чл. 283, ал. 3 с лица, регистрирани
по Закона за камарата на архитектите и
ин женерите в инвестиционното проектиране, Закона за камарата на строителите в
Република България, и лицензирани лица
по Закона за устройство на територията, с
доставчици на машини, съоръжения и техническо оборудване съгласно чл. 160, ал. 1
и 2 от Закона за устройство на територията.
(3) Контролът по проектирането, изграждането и въвеж дането в експлоатация на
обектите по ал. 1 се осъществява при условията и по реда на Закона за устройство на
територията.
(4) Срокът за одобряване на инвестиционен проект, в т.ч. комплексен проект за
инвестиционна инициатива, и за издаване на
разрешение за строеж на обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и
свързаната с тях инфраструктура се определя
съгласно Закона за устройство на територията, но той не може да бъде по-дълъг от 6
месеца, считано от датата на внасянето на
инвестиционно намерение от предприятието,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или съоръжения.
(5) На д леж но пода дено з а я в лен ие з а
предоставяне на необходими права за инсталиране на съоръжения и свързаната с тях
инфраструктура от обществените електронни
съобщителни мрежи се разглежда от компетентния орган в рамките на един месец от
подаване на заявлението.
(6) При осъществяване на правомощия
на общинските органи във връзка с проектирането, изграж дането, въвеж дането в
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експлоатация и поддържането на електронни
съобщителни мрежи и съоръжения те не
могат да поставят допълнителни изисквания,
които не са в съответствие с този закон,
Закона за устройство на територията или с
други специални закони или с подзаконовите
актове по прилагането им.
(7) Електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
в съсобствена сграда или на общи части в
сграда – етажна собственост, се изграждат
въз основа на договор в писмена форма и
съгласие на собствениците, притежаващи
най-малко една втора от собствеността в
сградата.“
§ 185. В глава седемнадесета, след чл. 281
се създава нов раздел II „Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно
ползване“ с чл. 281а, 281б, 281в и 281г:
„Раздел ІІ
Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно ползване
Чл. 281а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, имат право да изграждат
електронни съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, след сключване
на писмен договор със собственика, върху,
над или под имоти:
1. публична или частна държавна собственост;
2. публична или частна общинска собственост;
3. частна собственост на физически или
юридически лица.
(2) Предприятията, осъществяващи електронни съобщения за собствени нужди, имат
право да изграждат електронни съобщителни
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, след сключване на писмен договор със
собственика, върху, над или под имоти:
1. публична държавна собственост;
2. публична общинска собственост;
3. частна собственост на физически или
юридически лица.
Ч л. 281б. (1) Комиси я та п ри спазване
принципа на пропорциона лност може да
налож и на предпри яти ята, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, съвместно разполагане и/или
ползване на съоръжения от електронната
съобщителна инфраструктура, включително
в сгради, общи помещения в сгради или
входни точки за дост ъп до сгради, електроразпределителни мрежи, електрически
инсталации в сгради, сградно окабеляване
и до първата точка на концентрация или
до разпределителна точка, в случай че тя е
разположена извън сградата, мачти, антени,
кули и други поддържащи елементи или но-
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сещи конструкции, канали, кутии, кабелни
разпределителни шкафове върху, над или
под имотите по чл. 281а, ал. 1.
(2) Задължението по ал. 1 може да се налага от съображения, свързани със защита
на околната среда, защита на общественото
здраве и сигурност или за изпълнение на
цел и т е на т ери т ориа л но т о и сел и щ но т о
устройство.
(3) Преди да приеме решение за налагане
на задължение за съвместно разполагане
и/или използване на съоръжения от електронните съобщителни мрежи, комисията
уведомява заинтересованите лица, като им
дава подходящ срок, но не по-дълъг от един
месец, да изразят становище.
(4) При налагане на задъл жени ята по
ал. 1 комисията може да даде указания за
пропорционално разпределение на разходите
за съвместното използване.
Чл. 281в. Комиси ята може да изиск ва
от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, да предоставят необходимата
информация за изготвяне на подробен опис
на естеството, наличността и географското
разположение на тяхната електронна съобщителна инфраструктура, когато не може да
я събере служебно.
Чл. 281г. При налагане на задължение
по чл. 281б, ал. 1 комисията се ръководи
от принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.“
§ 186. В чл. 282 ал. 2 се отменя.
§ 187. В чл. 283 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 188. В чл. 285 думите „осъществяващи електронни съобщения“ се заменят с
„предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги“ и думите
„предоставяне право на ползване“ се заменят
с „одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж“.
§ 189. В чл. 286 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура се определят със съвместна наредба на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
§ 190. В глава седемнадесета досегашният
раздел ІІ става раздел ІІІ.
§ 191. В чл. 287, ал. 2 думите „раздел III“
се заменят с „раздел IV“.
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§ 192. В чл. 293, ал. 1 след думите „по
чл. 287, ал. 3“ се поставя запетая и се добавя
„т. 2“.
§ 193. В глава седемнадесета досегашният
раздел ІІІ става раздел ІV.
§ 194. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „електроснабдяването“ се добавя „електроразпределението“ и
се поставя запетая.
2. В ал. 3 тирето и думите „държавна
собственост“ се заличават и след думите „по
ал. 1“ запетаята се заличава и се добавя „е
държавна собственост и“.
3. В ал. 7 след думата „безвъзмездно“ се
поставя запетая и се добавя „включително на
ведомствата по чл. 3“.
§ 195. В чл. 303 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 16“ се заменят с
„по чл. 17“ и думите „специалните обекти с
отбранително“ се заменят със „съобщителните
обекти със специално“.
2. В ал. 3 думата „Специалните“ се заменя
със „Съобщителните“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Съобщителните обекти, инсталираните
мощности и електронната съобщителна мрежа
по чл. 17 могат да се използват и развиват за
нуждите на държавното управление по ред,
определен от Министерския съвет.“
4. В ал. 5 думите „обектите и инсталираните мощности по ал. 1“ се заменят с „инфраструктурата по ал. 4“.
§ 196. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 пред думите „Държавната агенция“ се добавя „Комисията съвместно с“, а
думите „съвместно с комисията“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) За осъществяване на надзора на пазара
по ал. 3 комисията и Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор изготвят
правилник за съвместната си дейност.“
§ 197. В чл. 313, ал. 1, т. 4 думата „изискват“
се заменя с „получават достъп до“.
§ 198. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може с решение да спира
осъществяването на електронни съобщения
в случаите по чл. 78а до отстраняване на
нарушенията.“
2. В ал. 2 след думата „съобщения“ запетаята, думите „за нарушение на закона, на подзаконовите нормативни актове, на приложимите
изисквания по чл. 73 и/или на специфичните
задължения или разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс“
и запетаята след тях се заличават.
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може с решение да спре или
отложи предоставянето на услуга или пакет
услуги, когато това би довело до съществено
нарушение на конкуренцията, докато не бъде
осигурено спазване на задълженията за достъп, наложени с влязло в сила решение след
анализ на съответния пазар.“
§ 199. В глава двадесета се създават чл. 323а
и 323б:
„Чл. 323а. (1) Контролът по чл. 261в и
контролът за изпълнение на инструкциите и
препоръките по чл. 261г се осъществяват от
председателя и членовете на Комисията за защита на личните данни или от упълномощени
от нея длъжностни лица от администрацията
є, като административните наказания се налагат по реда на чл. 43 от Закона за защита
на личните данни.
(2) По реда на чл. 43 от Закона за защита
на личните данни се налага и имуществената
санкция, предвидена в чл. 327, ал. 3.
Чл. 323б. Контролът по изпълнение на
изискванията на чл. 286, установяването на
нарушенията по този член и издаването на
наказателни постановления се извършват от
компетентните органи по Закона за устройство
на територията, като размерът на глобите се
определя в съответствие с чл. 332.“
§ 200. Създава се чл. 326а:
„Чл. 326а. Който наруши функционалните
спецификации за преносимост на номерата,
приети от комисията, се наказва с глоба или
имуществена санкция в размер от 5000 до
60 000 лв.“
§ 201. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 местоимението „є“ се заменя с
„не предостави информация, или“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, което не изпълни временно задължение, наложено с влязло в сила решение, се
наказва с имуществена санкция в размер от
50 000 до 200 000 лв.“
§ 202. Създава се чл. 334в:
„Чл. 334в. (1) Предприятие, предоставящо
обществени електронни съобщителни услуги,
което не изпълни задължение по чл. 261в, се
наказва с имуществена санкция в размер от
2000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
повторно, се налага имуществена санкция в
двоен размер на наложената по ал. 1 санкция.“
§ 203. В чл. 336 след думите „чл. 325“ се
добавя „чл. 326а“ и се поставя запетая.
§ 204. В чл. 340 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 205. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Абонатна линия“ е физическата верига,
която свързва крайна точка на обществена
фиксирана електронна съобщителна мрежа
към разпределител или друго еквивалентно
съоръжение във фиксираните електронни
съобщителни мрежи.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Вредни смущения“ са смущения, които
застрашават функционирането на радионавигационните радиослужби или друга радиослужба за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно
прекъсват дейността на радиослужба, която
функционира в съответствие с приложимите
разпоредби на международното, общностното
или националното законодателство.“
3. В т. 7 след думите „съобщителна мрежа“
се добавя „или чрез електронна съобщителна
услуга“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. „Достъп“ е предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при
определени условия на изключителна или
неизключителна основа с цел предоставяне на
електронни съобщителни услуги, включително
когато те се използват за доставяне на услуги
на информационното общество или услуги за
разпространение на радио- и телевизионно
съдържание. Това включва достъп до мрежови
елементи и свързани с тях съоръжения и услуги, който може да включва и свързването на
оборудването по жичен или безжичен начин
(включително достъп до абонатната линия и
до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната
линия), достъп до физическа инфраструктура,
включително сгради, канали, шахти, кули,
мачти и стълбове; достъп до съответните
програмни системи, включително системи
за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне,
подаване на заявки, поддръжка, ремонт и
таксуване; достъп до системи за транслиране
на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни
мрежи, включително за осъществяване на
роуминг; достъп до системи за условен достъп
за цифрови телевизионни услуги; достъп до
виртуални мрежови услуги.“
5. Създават се т. 8а и 8б:
„8а. „Достъп на изключителна основа“ е
достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, не може да ползва съоръженията,
до които е предоставило достъп.
8б. „Достъп на неизключителна основа“ е
достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, може да използва съоръженията,
до които е предоставило достъп, както и да
отстъпва неизключително право върху тях
на трети лица.“
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6. В т. 15 думите „оборудване за комутация
или маршрутизация“ се заменят със „съоръжения за комутация и/или маршрутизация“,
след думите „други ресурси“ се добавя „включително неактивни мрежови елементи“ и
се поставя запетая, а думите „служат за“ се
заменят с „позволяват“.
7. Точка 30 се отменя.
8. Създава се т. 34а:
„34а. „Нарушение на сигурността на лични
данни“ е нарушение на сигурността, което
води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани,
съхранявани или по друг начин обработвани
във връзка с предоставянето на обществена
електронна съобщителна услуга.“
9. Точка 35 се отменя.
10. Точка 39 се изменя така:
„39. Обществена електронна съобщителна
мрежа“ е електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или основно за предоставяне
на обществени електронни съобщителни услуги, които позволяват пренос на информация
между крайни точки на мрежата.“
11. Точка 41 се изменя така:
„41. „Обществена телефонна услуга“ е обществена електронна съобщителна услуга за
осъществяване на изходящи и входящи повиквания, пряко или непряко, на национални
или национални и международни повиквания
чрез номер или номера в национален или
международен телефонен номерационен план.“
12. Точка 47 се изменя така:
„47. „Повикване“ е свързване, осъществено
чрез обществена електронна съобщителна
усл у га, позвол яващо дву посочни гласови
съобщения.“
13. Създава се т. 58а:
„58а. „Разпределение на радиочестотния
спектър“ е определяне на дадена радиочестотна
лента за ползване от една или повече радиослужби и ползватели.“
14. Точка 62 се изменя така:
„62. „Самостоятелен необвързан достъп до
абонатна линия“ е предоставяне на достъп
до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително
въздействие върху пазара, което позволява
използване на пълния капацитет на мрежовата
инфраструктура.“
15. Точка 66 се изменя така:
„66. „Съвместен достъп до абонатна линия“ е предоставяне на достъп до абонатната
линия или до част от абонатната линия от
предприятие със значително въздействие върху
пазара на друго предприятие, като се дава
възможност за използване на определена част
от капацитета на мрежовата инфраструктура,
като например част от честотната лента.“
16. Създава се т. 66а:
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„66а. „Съвместно значително въздействие върху пазара“ е положение, при което
две или повече предприятия, действащи на
един и същ пазар, който се характеризира с
липса на ефективна конкуренция и на който
нито едно от предприятията не притежава
самостоятелно значително въздействие, могат
да имат значително въздействие върху него
дори при отсъствие на структурни или други
връзки между тях.“
17. Създава се т. 70а:
„70а. „Трансгранични пазари“ са пазари,
установени с решение на Европейската комисия, които обхващат Европейския съюз или
съществена част от него и са разположени в
повече от една държава – членка на Европейския съюз.“
18. Точка 73 се изменя така:
„73. „Услуга с добавена стойност“ е услуга, за
която потребителят заплаща на предприятието
цена за ползване на съответната електронна
съобщителна услуга, в която е включена и
цената за съдържание.“
19. Създава се т. 79а:
„79а. „Част от абонатната линия“ е частта
от абонатната линия, съединяваща крайна
точка на мрежата с концентратор или друга
междинна точка за достъп във фиксираната
обществена електронна съобщителна мрежа.“
§ 206. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, които предоставят
услугата „радио- и телевизионно разпространение“ чрез кабелни и сателитни електронни
съобщителни мрежи, разпространяват безвъзмездно в реално време националните и
регионалните програми на Българската национална телевизия и Българското национално
радио до преразглеждане на задълженията по
реда на ал. 7.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 4“, а думата „предприятието“ се заменя
с „предприятията“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) С цел гарантиране разпространението на обществените радио- и телевизионни програми предприятието, придобило от
Българската телекомуникационна компания
необходимите съоръжения и инфраструктура,
осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на
Българската национална телевизия и Българското национално радио, се задължава да
разпространява тези програми качествено
въз основа на договор при цени, покриващи
необходимите разходи за тази дейност при
печалба, която би получило несвързано лице
при упражняване на същата дейност. При
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последващо прехвърляне на съоръженията
и инфраструктурата, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос
на програмите на Българската национална
телевизия и Българското национално радио,
задължението за разпространяване преминава
към предприятието, придобило съответната
инфраструктура.
(7) Комисията преразглежда наложените
на предприятията задължения за пренос на
радио- и телевизионни програми по реда на
този закон и на Закона за радиото и телевизията в срок до 25 май 2013 г.“
Допълнителна разпоредба
§ 207. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за
изменение на директиви 2002/21/ЕО относно
общата регулаторна рамка за електронните
съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО
относно достъпа до електронни съобщителни
мрежи и тяхната инфраструктура и взаимо
свързаността между тях и 2002/20/ЕО относно
разрешението на електронните съобщителни
мрежи и услуги (ОВ, L 337/37 от 18 декември 2009 г.), на Директива 2009/136/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. за изменение на Директива
2002/22/ЕО относно универсалната услуга
и правата на потребителите във връзка с
електронните съобщителни мрежи и услуги,
Директива 2002/58/ЕО относно обработката
на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора
на електронните комуникации и Регламент
(ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на
потребителите (ОВ, L 337/11 от 18 декември
20 09 г.) и на Ди рек т ива 20 09/114/ ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. за изменение на Директива
87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти,
които ще бъдат запазени за координираното
въвеждане на обществени общоевропейски
наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (ОВ, L 274/25 от 20
октомври 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 208. (1) Разрешенията за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс,
издадени по досегашния ред, се привеждат в
съответствие с изискванията по глава пета до
7 месеца след обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
с до 9 месеца, когато прилагането на ал. 1
води до намаляване на правата по издадените
разрешения и при условие че това не засяга
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правата на други предприятия. Комисията
уведомява Европейската комисия за удължаването на срока и посочва причините за това.
§ 209. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, преди влизането в сила на този закон и разрешението
е валидно за срок не по-малко от 5 години
от датата на издаването на разрешението,
на което са наложени ограничения, може да
подаде искане до комисията за преразглеждането им в съответствие с чл. 130, ал. 2 – 4.
(2) Преди да приеме своето решение по
ал. 1, комисията уведомява предприятието,
на което е издадено разрешение за ползване
на ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за преразглеждането на ограниченията, като
посочва обхвата на правото след преразглеждането и дава 30-дневен срок на предприятието
да оттегли искането си.
(3) Когато предприятието оттегли искането, правото за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, остава непроменено до изтичане на
срока на неговата валидност, но не повече от
5 години от влизането в сила на този закон.
(4) След изтичане на 5-годишния срок по
ал. 1 комисията привежда в съответствие с
чл. 130, ал. 2 – 4 общите изисквания и издадените разрешения за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.
(5) От 1 сеп тември 2013 г. наземното
аналогово телевизионно радиоразпръскване
на територията на Република България се
преустановява.
(6) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България.
(7) Планът по ал. 6 включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T).
(8) В плана за въвеж дане на наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България се предвижда
комплекс от мерки за подпомагане на лица
със специфични социални потребности за
осиг у ряване на уст ройства, позвол яващи
достъп до радио- и телевизионни програми.
Кръгът на лицата се определя въз основа на
критерии, посочени в плана.
(9) Компетентните държавни органи съвместно с предприятието по § 5а, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби в
тримесечен срок от приемането на плана по
ал. 6 започват необходимите действия и процедури по информиране на населението относно
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въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България. Осъществяването на мерките по
информиране на населението продължава за
срок най-малко до 30 ноември 2013 г.
(10) В срока по ал. 5 комисията при спазване на изискванията на глава пета открива
процедура по чл. 48, ал. 1 за избор на предприятие, на което да се издаде разрешение
за ползване на ин диви д уа лно оп ределен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване с
национален обхват.
§ 210. Задълженията за предоставяне на
услугата „избор на оператор“, наложени на
предприятие със значително въздействие на
пазарите на дребно, се запазват до влизане
в сила на решение на комисията, с което се
продължава, изменя или отменя съответното
задължение.
§ 211. Предприятията, предоставящи свързване към обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществени електронни
съобщителни услуги, привеждат общите си
условия на договора с крайните потребители в съответствие с изискванията на глава
четиринадесета в срок до два месеца от деня
на влизане в сила на този закон.
§ 212. За сключените към деня на влизане в
сила на този закон договори по реда на глава
четиринадесета се прилагат разпоредбите на
чл. 229а.
§ 213. Образуваните до влизането в сила
на този закон административнонаказателни
производства за нарушения на изискванията
на чл. 286 се довършват по досегашния ред.
§ 214. (1) Комисията довършва процедурата,
проведена по реда, определен в правилата по
§ 5, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби, като издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, който е бил
обявен за свободен, но не е бил предоставен
по реда, определен в правилата. Комисията
издава разрешението на кандидата, който е
имал правото да го получи поради най-добри
показатели от всички лица, подали заявление
за издаване на разрешение за същия ограничен ресурс.
(2) Комисията издава разрешението по ал. 1
в едномесечен срок от влизането в сила на този
закон със срок за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, не по-дълъг от срока, за който са издадени разрешенията на основание § 5, ал. 2 и
3 от преходните и заключителните разпоредби.
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§ 215. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 77
от 2011 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 1, ал. 3 след думите „такива услуги“ се добавя „включително предоставяне на
търговски съобщения“.
2. Създава се чл. 4а:
„Съхраняване на информация в крайното устройство на потребителя и достъп до нея
Чл. 4а. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество съхранява информация
или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на
услугата, при условие че:
1. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена ясна и
изчерпателна информация относно целите на
съхраняването или достъпа до информацията в
съответствие със Закона за защита на личните
данни, както и за целите на обработването є;
2. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена възможност
да откаже съхраняването или достъпа до
информацията.
(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на
услуги на информационното общество осигуряват на получателя на услугата възможност
по всяко време да получи информация за
съхраняваните в крайното устройство данни.
(3) При последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация от един и същ доставчик изискванията
на ал. 1 не са задължителни, в случай че
получателят на услугата не е възразил.
(4) Изискванията на ал. 1 не се прилагат по
отношение на съхраняването на информация
и предоставянето на достъп до нея, когато те
са необходими за:
1. предаването на съобщения по електронна
съобщителна мрежа;
2. предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услуги на информационното общество.“
§ 216. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от
2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и
102 от 2010 г.) в § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба думите „на хартиен носител“ се
заличават и след думата „изпращане“ се добавя
„на хартиен носител“.
§ 217. В Закона за платеж ните услу ги
и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от
2009 г.; изм., бр. 24 и 87 от 2009 г. и бр. 101
от 2010 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 7, буква „д“ думите
„на хартиен носител“ се заличават.
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§ 218. В Закона за защита на личните данни
(обн., ДВ., бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93
от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91
от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 81 от 2011 г.) в
чл. 10, ал. 1 се създава т. 14:
„14. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията
є, в случаите, предвидени в закон.“
§ 219. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; бр. 60 от
1999 г. – Решение № 10 на Конституционния
съд от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от
2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от
2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34,
70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113
от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и
99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г.
и бр. 28 от 2011 г.) в глава шеста се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 125к ал. 3 се изменя така:
„(3) Програми, които са предназначени за
разпространение за аудитория извън територията на Република България и се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за
наземно или спътниково радиоразпръскване,
които са на територията на Република България,
подлежат на регистрация и се включват в първи
раздел на публичния регистър по ал. 2, т. 1.“
2. След чл. 125л се създава раздел VІІ с
чл. 125м, 125н, 125о и 125п:
„Раздел VІІ
Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени
за аудитория извън територията на Република
България
Чл. 125м. Лица, които създават радио- или
телевизионни програми, предназначени за
разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково
радиоразпръскване, когато предназначението
на излъчвания сигнал е за приемане извън
територията на Република България, се осъществява въз основа на регистрация от Съвета
за електронни медии по реда на този закон.
Чл. 125н. (1) Лицата, които създават радиоили телевизионни програми, предназначени за
приемане от аудитория извън територията на
Република България, и желаят тези програми
да се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково
радиоразпръскване, намиращи се на територията на Република България, подлежат на
регистрация при спазване на следните общи
изисквания:
1. спазване принципите на чл. 10, ал. 1,
т. 1 – 8;
2. зачитане на човешкото достойнство;
3. закрила на децата;
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4. спазване на авторските и сродните права;
5. предоставяне на информация на Съвета
за електронни медии при наличие на мотивирано искане.
(2) Желаещите да се регистрират подават
пред Съвета за електронни медии заявление,
към което прилагат документите по чл. 111,
ал. 1, т. 1, 2, 4, 7 и 8.
(3) Съветът за електронни медии се произнася по за явлението за рег ист раци я с
решение в 14-дневен срок от постъпване на
заявлението. При регистрацията не могат да
се поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата. При
непълнота и нередовност на документите се
прилага чл. 112, ал. 2.
(4) Съветът за електронни медии може да
откаже регистрация, когато:
1. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или
програмна схема противоречат на разпоредбите на закона, или
2. нередовностите по ал. 3 не бъдат отстранени в срок.
(5) Въз основа на решението по ал. 3 операторът се вписва в регистъра по чл. 125к, ал. 2,
т. 1 и на заявителя се издава удостоверение
за регистрация, което съдържа:
1. наименованието (фирмата) и седалището
на радио- и телевизионния оператор;
2. наименованието на програмата и способа
за разпространението є;
3. вида – обществен или търговски;
4. програмния профил;
5. началната дата за разпространение на
програмата.
(6) Регистрираният оператор е длъжен да
уведомява Съвета за електронни медии за всяка промяна във вписаните в удостоверението
данни в 14-дневен срок от настъпването є.
(7) Регистрациите са безсрочни.
Чл. 125о. Предприятие, което разпространява радио- или телевизионни програми,
предназначени за аудитория извън територията на Република България, се задължава да
предоставя на Съвета за електронни медии
информацията и документите по чл. 125в.
Чл. 125п. Съветът за електронни медии с
решение заличава регистрацията, когато са
установени нарушения на изискванията по
чл. 125н, ал. 1.“
§ 220. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13457
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УКАЗ № 307

ЗАКОН

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

за изменение на Закона за собствеността (обн.,
Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г.,
бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26
и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55
от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г.,
бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31
от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г.,
бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и
59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от
2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109
от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г.
и бр. 57 от 2011 г.)

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за търговския
регистър, приет от ХLI Народно събрание на
20 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80
и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г.,
бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)
§ 1. В § 16 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за търговския регистър
(ДВ, бр. 34 от 2011 г.) след думата „на“ се
добавя „§ 3, който влиза в сила от 1 януари
2013 г., и на“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември
2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13492

УКАЗ № 308
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 собствеността, приет от ХLI Народно събрание на
20 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

§ 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона
за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.;
изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г. и
бр. 109 от 2008 г.) думите „31 декември 2011 г.“
се заменят с „31 декември 2014 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември
2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13493

УКАЗ № 309
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на измененията на
чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и
развитие, приет от ХLI Народно събрание на
20 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на измененията на чл. 1 и
чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Чл. 1. Ратифицира изменението на чл. 1 от
Споразумението за създаване на Европейска
банка за възстановяване и развитие, прието
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с Решение № 137 на Съвета на управителите
на банката от 30 септември 2011 г.
Чл. 2. Ратифицира изменението на чл. 18 от
Споразумението за създаване на Европейска
банка за възстановяване и развитие, прието
с Решение № 138 на Съвета на управителите
на банката от 30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13429

УКАЗ № 310
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Грузия, от друга страна,
приет от ХLI Народно събрание на 21 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за общо
авиационно пространство между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Грузия, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за общо авиационно пространство
между Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Грузия, от друга
страна, подписано на 2 декември 2010 г. в
Брюксел.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13430
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 304
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно
събрание на 15 декември 2011 г.
Издаден в София на 27 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Кодекса на труда, приет от
41-ото Народно събрание на 15 декември 2011 г.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Приетият на 15 декември 2011 г. Закон за
изменение и допълнение на Кодекса на труда
(ЗИД на КТ) има важно значение за усъвършенстването на правната уредба на трудовите
отношения чрез отчитане на актуалните обективни условия, използването на нови видове
трудови правоотношения и повишаването на
отговорността за нарушаване на правната
уредба на тези отношения. С него се създават
нови трудовоправни средства за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните
последици от икономическата криза. Затова
законът основателно предизвиква интереса и
на държавните органи, и на работещите хора.
Като цяло неговите идеи трябва да бъдат подкрепени, защото са в духа на съвременните
условия и провеждат във вътрешното право
международноправни изисквания и изисквания
на правото на Европейския съюз. Това се отнася в частност до установяването на правна
уредба на работата чрез агенции за временна
работа, до разширяването на уредбата за изпращане на работа в чужбина на български
работници и служители от техните български
работодатели и др.
В същото време с тревога констатирам,
че има разпоредби на закона, които засягат
сериозно трудови права на организациите на
работодателите, нарушават конституционни
права и задължения, както и международноправни задължения на българската държава.
Тези разпоредби ограничават социалния диалог
и не се подкрепят от преобладаващата част от
работодателските организации. Те не са присъщи
на социалната държава, каквато България трябва
да бъде според Преамбюла на Конституцията.
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Влизането в сила на закон, който съдържа
съществени противоречия с Конституцията на
Република България, с международни актове,
по които Република България е страна, и с
правото на Европейския съюз, не трябва да се
допуска. Това се отнася преди всичко до § 2
и § 3 от закона, изменящи съответно чл. 34
и чл. 35 от Кодекса на труда относно новите
критерии за представителност на синдикални
и работодателски организации.
Нито мотивите към законопроекта, нито
обсъжданията в Народното събрание доказват
обективна потребност от изменение на съществуващите досега критерии, които са получили
твърда подкрепа и от международната общност
в лицето на Международната организация на
труда, Международната организация на работодателите и други авторитетни международни правителствени и неправителствени организации.
Вместо тях със ЗИД на КТ се въвеждат нови
критерии, които са в недопустимо противоречие с Конституцията и важни международни
актове. Преобладаващите оценки в периода на
прехода за работата на Националния съвет за
тристранно сътрудничество са положителни и
няма обяснение защо сега се налага промяна в
критериите за представителност. Непрекъснатите
изменения в законовата уредба не са в съответствие с европейския подход за максимална
стабилност в нормативната и бизнес средата и
създават съмнения за прекрояване на законите
съобразно конюнктурни политически интереси.
1. Необяснимо е чувствителното увеличаване
на изискванията за числен състав на синдикалните и работодателските организации, за да
бъдат признати за представителни (§ 2 относно
чл. 34, т. 1 КТ и § 3 относно чл. 35, ал. 1 КТ).
Подобни изисквания противоречат както на
прогласения в Преамбюла на Конституцията
принцип на социалната държава, която следва да се основава и на свободния социален
диалог, така и на здравия житейски разум.
Увеличаването на необходимия брой членове
на синдикалните организации и завишаването
на критериите за работодателски организации
по отношение на осигурени по трудов договор
лица – при постоянен и чувствителен ръст на
безработните и обективно намаляване на броя
на работниците и служителите, са изисквания,
които затрудняват колективното трудово договаряне и социалния диалог.
Нецелесъобразно е изискването за национално представени организации на работодателите
да се признават само тези, които обединяват
браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100
хиляди осигурени по трудов договор лица.
Многократно завишеният количествен критерий ще създаде проблем с представителността
на организации, които работят в иновативни
и високотехнологични сектори. Затруднява се
постигането на един от приоритетите на ЕС – да
се гради икономика на знанието. Проблем ще
възникне и при представителността на малките
и средните предприятия, които са гръбнакът
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на българската икономика и чиято представителност ще бъде затруднена в сравнение с
представителността на крупните предприятия.
2. Разпоредбите на § 2 относно чл. 34, т. 1
и т. 2 от КТ и § 3 относно чл. 35, ал. 1 от КТ
противоречат на изискването на Устава на
Международната организация на труда (МОТ) и
Конвенция № 87 на МОТ за еднакво третиране
на синдикалните и работодателските организации. Докато за синдикалните организации
не е установено изискване за включване на
браншови или отраслови структури, въпреки
че съгласно чл. 3б от КТ сътрудничеството и
социалният диалог следва да се осъществяват
на отраслово и браншово равнище, то за работодателските организации тези изисквания
са установени. Въвеждането на различна регулация за представителност на синдикалните и
работодателските организации и използването
на различни критерии – брой членове и брой
осигурени по трудов договор лица, ще затруднят
работата на тристранните съвети за социално
сътрудничество. Осигурени по трудов договор
лица е критерий, който е естествен и подхожда
по-добре за синдикалните организации, а не за
работодателските.
Въведените изменения с § 2 и § 3 от ЗИД
на КТ противоречат на чл. 3, т. 2 от Конвенция
№ 87 на МОТ и представляват недопустима намеса на държавата във вътрешното устройство
на тези организации, което трябва да бъде определяно единствено и само от техните устави.
Те противоречат и на чл. 5, ал. 1 и чл. 33, ал. 1
от самия Кодекс на труда, които прогласяват
свободата на сдружаване на работодателите,
независимостта на работодателските организации и определянето на тяхната структура само
от техните устави.
3. Приетото обвързване на представителността на работодателските организации
основно с броя на наетите по трудов договор
работници и служители, както е предвидено в
§ 3 относно чл. 35, ал. 1 от КТ, противоречи
и на принципа на равенство по чл. 6, ал. 2 от
българската Конституция, както и на чл. 2,
ал. 1 от Всеобщата декларация за правата на
човека, на чл. 2, т. 2 от Международния пакт
за икономически, социални и културни права,
на чл. 20 от Хартата на основните права на
Европейския съюз (2010/С 83/02) и на чл. 1,
т. 1 от Конвенция № 111 на Международната
организация на труда от 1958 г. относно дискриминацията в условията на труда и професиите.
Членове 83 – 97 КТ предвиждат наемането на
работници и служители не само въз основа на
трудов договор по чл. 61 – 76 и чл. 107 – 117, но
и въз основа на конкурс и избор. Тези работници
и служители имат равни права и задължения
както по силата на посочените разпоредби
на Конституцията и международните актове
относно основните права на човека, така и на
изричните разпоредби за равенството в труда,
установени в чл. 8, ал. 3 от КТ и чл. 4 и чл. 6
от Закона за защита от дискриминация. Новата разпоредба на Кодекса на труда е пряка
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дискриминация спрямо работодатели, чиито
работници и служители работят предимно въз
основа на конкурс или избор (напр. висши
училища, научни организации, сдружения с
нестопанска цел и др.). Такива работодатели
няма да могат да бъдат представлявани от работодателска организация, тъй като работата на
друго основание, различно от трудовия договор,
не позволява наетите работници и служители
да имат значение за представителността на организацията. Тази разпоредба е и недопустима
косвена дискриминация на самите работници
и служители, тъй като техните работодатели
няма да могат да участват в социалния диалог с държавата и синдикалните организации.
Параграф 3 от ЗИД на КТ, изменящ чл. 35 от
КТ, противоречи и на изискванията на Устава
на МОТ и Конвенция № 87 на МОТ от 1948 г.
за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране за еднакво
третиране на синдикалните и работодателските
организации, тъй като аналогично ограничение
не е включено в критериите за представителност
на синдикалните организации по чл. 35 КТ.
4. Не може да бъде прието и изискването
на § 3 относно чл. 35, ал. 1, т. 5 КТ работодателската организация да не извършва дейности,
възложени є със закон или нормативен акт.
Вън от обстоятелството, че в противоречие
с Конституцията и Закона за нормативните
актове тази разпоредба по същество отрича
нормативния и общозадължителен характер на
законите, тя допуска и забранената от чл. 57,
ал. 2 от Конституцията злоупотреба с права.
В случая се създава възможност държавата
да злоупотребява с права спрямо нежелана от
нея като социален партньор работодателска
организация, като є възлага изпълнението
на определени функции. Такова изискване
безусловно би лишило такава организация от
възможността да участва в социалния диалог.
От гледна точка на своето действие § 3 от ЗИД
на КТ ще има и ретроактивен ефект. При това
възлагането на определени функции може да се
осъществи не само по повод качеството на една
организация като работодателска, а и в друго
нейно качество – например на организация на
търговци, предприемачи и пр.
Освен това възлагането с нормативен акт
на определени функции е закономерна тенденция в създаваната нормативна регулация от
съвременната европейска държава, чрез която
се проявява принципът на публично-частното
партньорство и провежданата политика на прехвърляне на дейности и функции от държавата
към обществени организации. Със съответните
нормативни актове на редица браншови организации са дадени регулативни за съответния
бранш функции, което допринася за създаване
на самоорганизация и подобряване на дейността.
Двойственият подход в законодателната политика – да се разширяват функциите на браншовите
организации и да се въвеждат ограничения за
национално представителните организации, е
необясним и не трябва да се допуска. При това
възлагането на функции съвсем не зависи от

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

работодателската организация. Така се нарушава
принципът на синдикалната свобода по ал. 2 от
Преамбюла на Устава на МОТ, по т. І, буква
„b“ от Декларацията за целите и задачите на
Международната организация на труда от 1944 г.,
по т. 2, буква „а“ от Декларацията на Международната организация на труда за основните
принципи и права в труда от 1998 г. и по чл. 3
от Конвенция № 87 на МОТ. Позволявам си
да напомня, че чл. 3, т. 2 от Конвенция № 87
предписва на публичните власти на държавите – страни по нея, каквато е и България от
1959 г., да се въздържат от каквато и да е намеса,
която може да ограничи правото на сдружаване
на работодателите или да попречи на неговото
законно упражняване. Чрез новите промени в
чл. 35 от КТ (въведени с § 3 от ЗИД на КТ)
българските публични власти се намесват пряко
в правото на свободно сдружаване на работодателите и чрез новите изисквания, несъобразени
със заварено възлагане на функции, елиминират
от социалния диалог организации, дори и те да
са най-многобройни и да са признати за представителни в международен аспект. Недопустимо
е чрез законодателната уредба властимащите
да делят организациите и едностранно да се
намесват в установения социален диалог. Със
закона не трябва да се създават предпоставки за
свиване на социалния диалог и да се изключват
значими участници. Европейската практика изисква точно обратен законодателен подход – на
разширяване на социалното сътрудничество и
търсене на максимално широко съгласие, особено
в условията на криза. Подобна законодателна
политика на въвеждане на ограничения обезсмисля социалното сътрудничество и стимулира
разкола и хаоса в държавата.
Опасявам се сериозно, че подобни разпоредби
могат да предизвикат неблагоприятен международен отзвук, да се достигне до намеса на
Комитета по свобода на сдружаването при МОТ
и да настъпят негативни последици за българската държава. Следва да се има предвид, че за
нарушение на международноправни задължения
на българската държава във връзка с изготвения
законопроект е уведомен министър-председателят с писмо от 2 ноември 2011 г. на Генералния
секретар на Международната организация на
работодателите. За съжаление нито вносителят
на законопроекта, нито приелите го народни
представители са отчели това предупреждение.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Като се ръководя от горните мотиви, свързани с противоконституционност, противоречие
с международни актове, по които Република
България е страна, и противоречие с изисквания
на правото на Европейския съюз, на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам § 2 и § 3 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда за
ново обсъждане от Народното събрание.
Президент на републиката:
Георги Първанов
13604
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на външните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на външните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник на
Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 340 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 65 от 2010 г.).
§ 2. В Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71,
78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.;
попр., бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 2 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 2:
а) създава се нова буква „е“:
„е) генералният директор на генерална дирекция „Европейски въпроси“ на Министерството
на външните работи;“
б) досегашната буква „е“ става буква „ж“ и
се изменя така:
„ж) директорът на дирекция „Политики и
институции на Европейския съюз“ на Министерството на външните работи;“
в) досегашните букви „ж“ и „з“ стават съответно букви „з“ и „и“.
2. В приложение № 2а към чл. 7, ал. 1 на
ред В5 думите „МФ и“ се заличават.
3. Навсякъде в текста думите „дирекция
„Европейски съюз“ се заменят с „дирекция
„Политики и институции на Европейския съюз“.
4. Навсякъде в текста думите „Международно
право и право на Европейския съюз“ се заменят
с „Международно право и юридически въпроси“.
§ 3. В чл. 99, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
приет с Постановление № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91
от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31,
52, 58 и 69 от 2010 г. и бр. 61 и 80 от 2011 г.),
думите „постоянният секретар“ се заменят с
„главният секретар“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 7 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72
от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г.,
бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г.,
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бр. 4, 58 и 74 от 2010 г. и бр. 47 от 2011 г.), след
думите „главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от
Закона за администрацията“ се добавя „и за
генералните дирекции по чл. 5а от Закона за
дипломатическата служба“.
§ 5. В Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г.
и бр. 25 и 58 от 2010 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „административният секретар на Министерството на външните
работи“ се заличават.
2. В чл. 3, ал. 2 думите „административният секретар на Министерството на външните
работи“ се заличават.
§ 6. В Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от
2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г. и бр. 19 от
2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 3 думите „и административният секретар“ се заличават.
2. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и
чл. 16 в раздел II, т. 2 думите „и административният секретар“ се заличават.
§ 7. В чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за воденето, поддържането
и ползването на административния регистър,
приета с Постановление № 132 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), думите
„за Министерството на външните работи – административния секретар, и“ се заличават.
§ 8. В § 1, т. 4 от Постановление № 161 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 47 от 2011 г.) думите
„административен секретар на Министерството
на външните работи“ се заличават.
§ 9. В т. 3 от приложение № 2 към чл. 5, ал. 3
от Постановление № 221 на Министерския съвет
от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на външните работи и за
преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на външните работи
(обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7,
12 и 16 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от
2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84
от 2005 г., бр. 19 от 2006 г. и бр. 83 от 2009 г.)
числото „1192“ се заменя със „740“.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 15
януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на външните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията на дейността, функциите и
числеността на Министерството на външните
работи, наричано по-нататък „Министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на външните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, ул. Александър Жендов 2.
(2) Министерството на външните работи е
администрация, която подпомага министъра
на външните работи при осъществяването на
правомощията му.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на външните работи,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт, който
ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта
на външната политика на Република България
и международните отношения.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на външните работи.
Чл. 4. Правомощията на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен
от него с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Министърът на външните работи:
1. ръководи, координира и контролира осъществяването на правителствената политика
на Република България в отношенията є с
други държави, като осигурява поддържането
и развитието на външнополитическия диалог,
политиката на сигурност и двустранното, регионалното и многостранното сътрудничеството
в търговско-икономическата, финансовата,
културната, научната област и в други области;
2. осъществява общата координация в областта на външната политика и международната
дейност на Република България в съответствие
с правителствената програма, като:
а) взаимодейства с висшите органи на държавната власт при осъществяването на правомощията им в областта на външната политика
и международната им дейност, координира и
участва в подготовката и провеждането на
посещенията на държавни и правителствени
делегации на най-високо и високо равнище в
Република България и в чужбина;
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б) координира международното сътрудничество, осъществявано от другите министри и
ръководители на ведомства, които задължително
съгласуват с него решенията и действията си,
оказващи въздействие върху външнополитическите интереси и ангажименти на страната;
в) предлага на Министерския съвет проекти
на нормативни актове, уреждащи общата координация в областта на външната политика
на Република България съгласно чл. 3, ал. 2,
т. 5 от Закона за дипломатическата служба;
3. поддържа и развива дипломатическите и
консулските отношения на Република България
с други държави;
4. ръководи работата на задграничните представителства на Република България;
5. поддържа отношения с акредитираните в
Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации
и контролира изпълнението на международноправните задължения на Република България
към тях като приемаща страна;
6. осъществява представителството на Република България в международните междуправителствени организации, в които тя членува
или се ползва с определен статут;
7. утвърждава целите, позициите и състава
на българските делегации, участващи в работата на международните организации, в които
Република България членува или се ползва с
определен статут, и на международните дипломатически и други конференции, когато позициите и съставът не са определени с решение
на Министерския съвет;
8. съгласувано с компетентните министри
и ръководители на ведомства координира и
участва в преговорите за присъединяване на
Република България към многостранни междуправителствени организации и многостранни
структури и утвърждава целите, позициите и
задачите на страната при участие в тях;
9. координира и участва в подготовката,
сключването и изпълнението на международните
договори на Република България;
10. извършва регистрацията на сключените
от българската държава международни договори
в Организацията на обединените нации (ООН)
и ги съхранява;
11. ръководи българската политика за международно развитие и сътрудничество;
12. защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани
и юридически лица в чужбина в рамките на
международноправните норми и установената
практика;
13. предприема дипломатически действия за
опазване на българското културно-историческо
наследство и паметници в чужбина; наблюдава
и направлява дейността на Ефория за подпомагане на българския манастир „Свети Георги
Зограф“ и скита „Достойно ест“;
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14. оказва съдействие на дейността на българските културно-информационни центрове
и институти в чужбина в областта на науката,
образованието, културата и информацията;
15. управлява държавните имоти в страната
и в чужбина, предоставени за управление на
Министерството на външните работи;
16. координира и ръководи дейностите на
Министерството при възникнала кризисна ситуация в чужбина;
17. защитава правата и свободите на лицата,
принадлежащи към българските общности зад
граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на
страната;
18. ръководи и контролира цялостната дейност по участието на Република България в
процеса на вземане на решения в Европейския
съюз (ЕС) и участието на страната в неговата
дейност, като:
а) представлява Република България и
участва в работата на Съвет „Общи въпроси“
и Съвет „Външни работи“;
б) дава указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС в
Брюксел във връзка с участието на страната
в различните органи и институции на ЕС на
основата на съгласуваните цели и позиции в
рамките на съществуващия и регламентиран със
специална уредба координационен механизъм;
в) внася в Министерския съвет в рамките на
своята компетентност проекти на решения по
въпросите, свързани с участието на Република
България в работата на ЕС, и във връзка с целите и на позициите на страната в различните
формати на Съвета на ЕС;
г) ръководи разработването и осъществяването на националните външнополитически
стратегии, планове и програми в съгласуваност
с общите политики, стратегии, програми, планове и инструменти на ЕС;
19. координира и участва в реализирането
на политиката на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО);
20. организира подбора, квалификацията,
кариерното развитие и ротацията на служителите в дипломатическата служба, както и подбора на български граждани, кандидатстващи
за служители или експерти в международни
правителствени организации;
21. определя състава на Кариерната комисия
и на дисциплинарния съвет в дипломатическата
служба;
22. определя временния дипломатически
ранг на служителите от други министерства и
ведомства за срока на мандата им в задграничните представителства на Република България;
23. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които е принципал;
24. изпълнява и други функции, определени
с акт на Народното събрание или на Министерския съвет.
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(2) Министърът внася предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици,
постоянни представители при международните
организации, генерални консули и почетни
консулски длъжностни лица на Република
България в чужбина.
(3) Министърът представя в Министерския
съвет годишни доклади за дейността на Министерството в изпълнение на стратегическите цели
и приоритети от правителствената програма.
(4) Министърът представя в Министерския
съвет и в Министерството на финансите проектите на програмен бюджет на Министерството,
както и 6-месечните и годишните отчети за
неговото изпълнение, в Народното събрание
и в Сметната палата.
(5) Министърът координира националното
участие и изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България
в ЕС, в областите на Общата външна политика
и политика за сигурност и Общата политика
за сигурност и отбрана, както и от членството
в ООН, НАТО и други международни организации и коалиции.
(6) Министърът назначава със заповед посланици за специални поръчения и специални
координатори за изпълнение на определени
външнополитически задачи и определя техните
правомощия.
(7) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът изпълнява функциите
на председател на Съвета по европейските
въпроси, като:
1. координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в ЕС;
2. координира изготвянето на оперативни
документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. координира изготвянето и съгласуването
на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет,
Съвета на ЕС и органите му;
4. координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на ЕС;
5. ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
6. осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по
европейските въпроси;
7. координира дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси и на
звената по европейските въпроси към министерствата и другите администрации;
8. формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет
конкретни проблеми, свързани с членството на
Република България в ЕС.
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Раздел III
Заместник-министри
Чл. 7. При осъществяването на политическата програма на правителството в областта
на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на
нормативни актове министърът се подпомага
от заместник-министър на външните работи и
заместник-министър по европейските въпроси.
Чл. 8. (1) Заместник-министрите подпомагат
министъра и при изпълнението на неговите
правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
(2) Заместник-министрите контролират
работата на дипломатическите и консулските
представителства във връзка с изпълнението на
задачите, които са от тяхната компетентност.
(3) Министърът делегира правомощия на
заместник-министрите и определя техните
функции със заповед.
(4) Министърът делегира на заместник-министър със заповед правомощията си във връзка
с възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения с
изключение на налагането на дисциплинарните
наказания по чл. 59 от Закона за дипломатическата служба и по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5 от
Закона за държавния служител.
(5) Министърът делегира на заместник-министъра по европейските въпроси със заповед
правомощията си по чл. 6 като председател на
Съвета по европейските въпроси.
(6) Заместник-министрите получават по
право и имат право да изискват информация,
справки и анализи от структурните звена в
Министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и
международните отношения.
Раздел IV
Политически кабинет
Чл. 9. (1) Политическият кабинет подпомага
министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на
правителствената политика и при представянето
на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет:
1. събира, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на
политически решения;
2. координира и контролира информацията и
изпълнението на решенията в Министерството;
3. осъществява връзките на министъра с
обществеността;
4. обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението
на правителствената програма;
5. координира и разработва дългосрочни и
средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената
програма;
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6. координира и разработва планове, стратегии, концепции, политики и програми в
съответствие с методическите указания на администрацията на Министерския съвет относно
стратегическото планиране и на Министерството
на финансите относно програмното бюджетиране и взема участие в тяхното междуведомствено
съгласуване;
7. подготвя изказвания на министъра и
обобщени материали за дейността на дипломатическата служба;
8. разработва насоки за информационнопроучвателната и аналитичната дейност на
звената в дипломатическата служба;
9. поддържа работни контакти, обмен на
информация и сътрудничество с държавни институции, изследователски центрове, институти
и неправителствени организации по въпроси на
формирането на външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането
на външни проучвания или други дейности с
използването на бюджетни средства.
(3) Дейността на политическия кабинет се
подпомага от съветници, експерти и технически
сътрудници.
Чл. 10. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет;
2. участва в заседанията, организирани от
началника на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра
и политическия кабинет за взетите решения;
3. координира изготвянето на предложения
от министъра на външните работи за включване
в програмата за управление на правителството
и в плана за нейното изпълнение;
4. координира с дирекциите и с другите
министерства и ведомства изготвянето на
дългосрочни и средносрочни външнополитически цели и стратегии за тяхното постигане
в съответствие с правителствената програма;
5. възлага изготвянето на информационни,
аналитични и прогностични материали, становища, позиции и концепции, необходими
на министъра за изпълнение на неговите правомощия;
6. координира изготвянето на политическите
указания на министъра по планиране на външнополитическата и административната дейност;
7. координира и контролира изпълнението
на решенията на министъра и организира
изготвянето на служебни отчети и публична
информация по тях;
8. координира дейностите за подготовка и
представяне на целите, действията, позициите
и резултатите от външната политика пред
обществото;
9. преглежда и насочва по компетентност
постъпващата към министъра кореспонденция
и възлага задачи за изготвяне на справки и становища, необходими за вземането на решения;
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10. получава по право и има право да изисква
информация, справки и анализи от структурните
звена в Министерството и от задграничните
представителства, свързани с външната политика и международните отношения;
11. координира дейността на структурните
звена, пряко подчинени на министъра;
12. изготвя работната програма на министъра
и координира изпълнението є.
(3) Министърът може да възложи на началника на политическия кабинет отделни свои
правомощия по трудовите правоотношения
на съветниците, експертите и техническите
сътрудници към кабинета, с изключение на
назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни
наказания.
Чл. 11. Парламентарният секретар на Министерството:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното
събрание и неговите комисии;
3. координира взаимодействието с комисиите
на Народното събрание и с народните представители при изпълнение на законодателната
програма на Министерството;
4. дава периодично информация за датите,
обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание и въз основа
на тази информация подпомага началника на
политическия кабинет при формулирането на
конкретните задачи на кабинета и администрацията;
5. следи всички законодателни инициативи,
отнасящи се до дейността на Министерството, и информира министъра и политическия
кабинет за тях;
6. координира и отговаря за подготовката
на участието на министъра в парламентарния
контрол на Народното събрание;
7. следи заседанията на Европейския парламент, поддържа връзка с българските членове
в парламента и своевременно информира министъра за събития, теми и дискусии от интерес
за Министерството;
8. подпомага парламентарните комисии и
групи за приятелство при осъществяване на
тяхната международна дейност.
Чл. 12. Говорителят на Министерството:
1. според указанията на министъра изразява
публично позициите на Република България по
въпроси на външната политика и международните отношения;
2. подпомага министъра при осъществяването
на политическите публични изяви;
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3. координира медийните изяви на членовете
на политическия кабинет, на служителите на
Министерството и на ръководителите на задграничните представителства, както и дейностите
по линия на публичната дипломация;
4. получава по право и има право да изисква
информация, справки и анализи от структурните
звена в Министерството и от задграничните
представителства, свързани с външната политика и международните отношения, както и с
други въпроси, по които министърът е наредил
да бъде оповестена позиция или предоставена
публична информация.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в 3 генерални дирекции, 17 дирекции и
Инспекторат.
(2) Числеността на отделните административни звена по ал. 1 е посочена в приложение № 1.
Раздел II
Постоянен секретар
Чл. 14. (1) Постоянният секретар:
1. организира, координира и контролира дейността на структурните звена в Министерството;
2. ръководи дългосрочното планиране, разработването на програми и процеса на планиране
и управление на бюджета;
3. предлага мерки за развитие и за повишаване ефективността на дипломатическата служба;
4. ръководи разработването и осъвременяването на нормативната уредба, отнасяща се
до организацията и дейността на дипломатическата служба;
5. отговаря за прилагането на принципите на
професионалното кариерно развитие на служителите в дипломатическата служба и спазването
на Професионалния кодекс на служителите в
дипломатическата служба;
6. прави предложения до министъра за:
а) назначаване, преназначаване и прекратяване правоотношенията на служителите от
дипломатическата служба;
б) предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служители в дипломатическата служба по реда на Закона за дипломатическата служба;
в) нотифициране в дипломатически ранг;
7. свиква заседанията на Кариерната комисия
и определя дневния им ред;
8. предлага служители, които да участват в
заседанията на Кариерната комисия без право
на глас;
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9. организира процесите на атестиране и
ротация на дипломатическите служители;
10. изготвя предложения за длъжностните
разписания и за изменения в структурните звена
на Централното управление;
11. изготвя предложения за щатните разписания и за промени в разположението и категоризацията на задграничните представителства
и утвърждава указания за изработването на
вътрешни правила за организацията на работата
на задграничните представителства;
12. утвърждава бюджетите на задграничните
представителства – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра,
и извършва корекции по тях по смисъла на
чл. 23, ал. 3 и чл. 34, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на държавния бюджет;
13. предлага мерки за подобряване на взаимодействието с други власти, министерства,
агенции и служби;
14. ръководи дейността по разработване и
прилагане на мерки за недопускане конфликт
на интереси и условия за корупция в дипломатическата служба;
15. организира взаимодействието със синдикатите и с неправителствени организации,
работещи в областта на външната политика и
международните отношения;
16. координира изготвянето на годишния
доклад за дейността на Министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от
правителствената програма, както и годишния
отчет за състоянието на администрацията по
Закона за администрацията;
17. получава по право и има право да изисква
от структурните звена в Министерството и от
задграничните представителства информация,
справки и анализи, необходими за изпълнението
на функциите му;
18. разпределя постъпващата към Министерството документация и възлага задачи за
изготвяне на справки и становища, необходими
за вземане на решения;
19. организира, координира и контролира
дейностите по изготвяне на проекти на Министерството за участие във финансиране от
европейски фондове и международни програми.
(2) Министърът може да възложи на постоянния секретар своите правомощия или отделни
свои правомощия във връзка със служебните
и трудовите правоотношения на служителите
в Министерството освен в случаите, когато в
закон е предвидено друго.
(3) Функциите на постоянния секретар
в негово отсъствие от страната или когато
ползва отпуск, се изпълняват от определен с
писмена заповед на министъра дипломатически служител в Министерството, отговарящ
на изискванията за заемане на длъжността
„постоянен секретар“.
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Раздел III
Генерални директори
Чл. 15. (1) Генералните директори отговарят
за изпълнението на приоритетите във външната
политика на правителството, като планират,
координират и осигуряват изпълнението им от
страна на подчинените им административни
структури. При изпълнението на тези си функции
генералните директори са пряко подчинени на
министъра, на когото докладват за изпълнението
на поставените от него задачи.
(2) Генералните директори изискват и получават необходимата им информация за изпълнение на функционалните им задължения
от структурните звена на дипломатическата
служба и от административни звена на други
органи на изпълнителната власт.
Чл. 16. Министърът утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на
длъжностите и работните заплати и структурата
на административните звена.
Раздел IV
Главен секретар
Чл. 17. (1) Главният секретар на Министерството ръководи общата администрация и
подпомага министъра по административните,
стопанските, финансовите и техническите въпроси, като:
1. отговаря за осигуряването на необходимите
условия за функциониране на дипломатическата
служба;
2. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
3. организира документооборота между дирекциите и другите звена на Министерството;
4. контролира изпълнението на мерките
за безопасност в Централното управление на
Министерството и в задграничните представителства;
5. изпълнява и други функции, възложени
му от министъра.
(2) Главният секретар изготвя периодични
отчети за състоянието и дейността на общата
администрация на Министерството и по своя
инициатива проучва и изготвя предложения
за подобряване на структурата, състава и организацията на дейността на общата администрация и на административното осигуряване
в Министерството.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се
изпълняват от определен от министъра директор
на дирекция в Министерството.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешния одит по Закона за вътрешния одит
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в публичния сектор по отношение на всички
структури, програми, дейности и процеси в Министерството, включително на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ изпълнява
следните функции:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията
на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа
обхват, цели, времетраене и разпределение
на ресурсите за изпълнение на ангажимента,
одитния подход и процедури, вид и обем на
проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейността със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнения и други с цел да се
подобрят процесите на управление на риска и
контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и докладва за тях;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя всяка година на
министъра обобщена информация по образец,
утвърден от министъра на финансите, за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
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11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VI
Инспекторат
Чл. 19. (1) Инспекторатът осъществява административен и специализиран контрол върху
дейността на Министерството, включително на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити. Инспекторатът е пряко подчинен на
министъра.
(2) Организацията на дейността, условията и
редът за осъществяване функциите на Инспектората се определят с утвърдени от министъра
вътрешни правила по предложение на главния
инспектор.
(3) Инспекторатът изпълнява функциите
по чл. 46 от Закона за администрацията, като:
1. извършва проверки и анализира организацията и ефективността на административната
дейност на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра;
2. анализира причините и условията за констатираните слабости и нарушения и предлага
мерки за отстраняването им и за подобряване
на работата;
3. следи за изпълнението на индивидуалните
административни актове на министъра и на
ръководителите на създадените към министъра
други административни звена, включително
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
4. осъществява контрол и извършва проверки
по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
5. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване
на нарушения, възможни прояви на корупция
и конфликт на интереси и неефективна работа
на администрацията;
6. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата и
дейността на администрацията;
7. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в Министерството молби
и сигнали срещу незаконни или неправомерни
действия или проявено бездействие на служители на Министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
8. при констатирани нарушения на трудовата дисциплина и неизпълнение на служебните
задължения може да изготвя предложения до
министъра за образуване на дисциплинарни
производства;
9. при констатиране на нарушения и пропуски с финансови и/или имуществени последици
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прави предложения до министъра за отнасянето
им до съответните компетентни дирекции и
органи;
10. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания
от извършените проверки;
11. изпраща информация в оперативен порядък по искане на дирекция „Главен инспекторат“
на Министерския съвет;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени му от
министъра.
(4) При осъществяване на своите функции
служителите от Инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки и
други носители на информация от проверяваните
лица, които са необходими за извършване на
проверките. Служителите в Министерството и
в създадените към министъра други административни звена, включително второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
(5) Главният инспектор представя ежегоден
отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 20. Общата администрация в Министерството е организирана в пет дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Информационни технологии“;
3. дирекция „Канцелария и административно
осигуряване“;
4. дирекция „Сигурност“;
5. дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 21. (1) Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ подпомага министъра при планирането, програмирането и бюджетирането на
финансовите ресурси на Министерството, като:
1. организира, ръководи и осъществява
финансово-счетоводната и материалната отчетност в Министерството и в задграничните
представителства;
2. организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
3. участва в рамките на своята компетентност
при изготвянето и управлява изпълнението на
програмния бюджет на Министерството, контролира бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
и консолидирания бюджет и отчита неговото
изпълнение;
4. изготвя разчетите за и контролира изпълнението на капиталовите разходи въз основа на
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поименни списъци за основен ремонт и план
за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи;
5. съставя финансовите отчети на определени
от министъра задгранични представителства, в
които няма командировани служители за завеждащ финансово-административната служба;
6. съставя финансови и консолидирани отчети, обработва ведомости и баланс на Министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити, които се предоставят на
Министерството на финансите и на Сметната
палата, и осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните
изисквания;
7. осъществява предварителен контрол по
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност на
Министерството;
8. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в Министерството, в
структурите на пряко подчинение на министъра
и в задграничните представителства по отношение на събирането, съхраняването, разходването
и отчитането на активите съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция;
9. документира резултатите от извършените
проверки, като изготвя доклади за тях;
10. участва при подготовката и изготвя
становища по проекти на закони и други
нормативни и ненормативни актове, анализира резултатите от прилагането на актовете,
свързани с дейността на Министерството,
и състоянието на системите за финансово
управление и контрол и при възникване на
необходимост предлага актуализиране на утвърдените вътрешни правила;
11. в рамките на своята компетентност
участва в подготовката и съгласуването на
проекти на актове на министъра и проекти на
нормативни актове, внасяни от министъра в
Министерския съвет;
12. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по отношение на финансовите задължения на Министерството за
привеждане в изпълнение на влезлите в сила
съдебни решения;
13. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по отношение на административното обслужване на граждани и
юридически лица;
14. организира и осъществява инвентаризацията на активите на Министерството;
15. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с държавно
участие в капитала, на които министърът е
принципал, и подготвя цялата документация,
свързана с одобряването на годишните им
финансови отчети.
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(2) Дирекция „Финанси и управление на
собствеността“ подпомага министъра при осъществяването на дейностите по придобиване,
управление и разпореждане с недвижими имоти
и движими вещи – държавна собственост, на
територията на Република България и в чужбина, като:
1. организира процедурите по придобиването
и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост;
2. изготвя предложения и становища за оптимизиране на приходите от имотите – държавна
собственост, предоставени на Министерството,
за намаляване на оперативните разходи и за
предотвратяване на загуби от последваща обезценка на имотите;
3. изготвя предложения и становища за
мерките за поддръжка на имотите – държавна
собственост, предоставени на Министерството;
4. поддържа и актуализира единна база данни
за имотите – държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина,
предоставени за управление на Министерството;
5. предприема действия за разрешаване на
правни проблеми, свързани с имотите – държавна собственост, предоставени на Министерството;
6. предприема действия по проучване на
приложимото местно законодателство в държавите, в които Министерството стопанисва и
управлява имоти;
7. осъществява дейността по управление на
ведомствения жилищен фонд на Министерството, поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд, организира настаняването
във ведомствения жилищен фонд и контролира
изпълнението на сключените наемни договори;
8. изготвя проекти на актове и документи,
с които министърът упражнява правата на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала;
9. изготвя договорите за управление на органите на управление и контрол на търговските
дружества с държавно участие в капитала, на
които министърът е принципал, и следи за
изпълнението им;
10. изготвя поименните списъци за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи на територията на Република
България и организира изпълнението им;
11. съгласувано с другите компетентни дирекции в Министерството извършва всички
дейности, свързани с договаряне и предоговаряне на спогодби с чужди държави за взаимно
предоставяне на имоти за нуждите на задграничните представителства;
12. действа като секретариат на Междуведомствената комисия за държавните имоти извън
страната и изготвя необходимите документи и
предложения за придобиване, разпореждане,
предоставяне за управление и отдаване под
наем на имоти извън страната;
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13. осигурява дейността по предоставянето
на концесии;
14. организира, осъществява и контролира
ремонта и поддръжката на сградния фонд,
машините, съоръженията и оборудването на
Министерството;
15. изготвя поименните списъци за извършване на основен ремонт от задграничните
представителства и организира и контролира
изпълнението им съгласувано с другите компетентни дирекции в Министерството;
16. осигурява придобиването, разпределянето
и отчетността на дълготрайните материални
активи, материалните запаси и консумативи
за нуждите на Министерството;
17. организира дейностите по разпореждане
с излишните за Министерството движими вещи
по реда на Закона за държавната собственост
и подзаконовите актове по прилагането му;
18. осигурява противопожарната безопасност
в сградите на Министерството.
(3) Дирекция „Финанси и управление на
собствеността“:
1. планира, организира и реализира процедури по възлагане на обществени поръчки в
Министерството;
2. осъществява дейностите по изготвяне
и сключване на договорите по обществени
поръчки, страна по които е Министерството;
3. осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции
по дела, свързани с възлагане на обществени
поръчки, по които страна е Министерството
или министърът;
4. изготвя и предлага процедури, анализи и
правни становища, свързани с провежданите в
Министерството и в задграничните представителства (самостоятелни възложители по чл. 7,
т. 2 от Закона за обществените поръчки) обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки и Наредбата за специални
обществени поръчки;
5. подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на
Закона за обществените поръчки;
6. води регистър на сключените договори по
обществени поръчки, поддържа архив и съставя
досиета на проведени оперативни програми;
7. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз, в
Държавен вестник и в регистъра при Агенцията
по обществени поръчки.
Чл. 22. Дирекция „Информационни технологии“ осъществява планирането, изграждането и използването на информационни и
комуникационни мрежи и използването на
технологии и продукти за осигуряване дейността на Министерството и в задграничните
представителства, като:
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1. извършва стратегическото планиране
на телефонни мрежи, компютърни системи
и мрежи с инсталирани софтуерни продукти;
2. изгражда, администрира, обновява и
поддържа технически локалните компютърни
мрежи и интернет сайтовете на Министерството
и задграничните представителства, както и вътрешната интранет страница на Министерството;
3. извършва системно обновяване на техническите средства и програмните продукти,
използвани в Министерството и в задграничните
представителства;
4. гарантира съвместимостта на мрежите
и използваните технически и програмни продукти в Министерството и в задграничните
представителства;
5. организира условия за използване от
състава на дипломатическата служба на телефонни мрежи, компютърни системи и мрежи
със специализирани софтуерни продукти;
6. организира и участва в прилагането на
Закона за електронното управление и в предоставянето на публични и интернет услуги
в Министерството и в структурите на пряко
подчинение на министъра;
7. съдейства в прилагането на информационните технологии за обмен на електронни
документи между административните органи
и постигане на оперативна съвместимост с
другите звена от държавната администрация;
8. планира, организира и осигурява в програмно, материално-техническо и технологично
отношение автоматизираната обработка на
информацията в Министерството и е орган по
развитие и експлоатация.
Чл. 23. Дирекция „Канцелария и административно осигуряване“ осигурява дейността
на Министерството в деловодно и логистично
отношение, като:
1. осъществява административно-техническото и документално-информационното
обслужване на Министерството с изключение
на кореспонденцията на определени от министъра структурни звена със самостоятелни
деловодства;
2. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност на Министерството;
3. оказва методическа помощ и контрол върху
деловодната и архивната работа в структурните
звена на Министерството със самостоятелни
деловодства и задграничните представителства;
4. приема, обработва и препраща до компетентните структурни звена в Министерството
или до други държавни учреждения получени
чрез приемната на Министерството писма,
жалби, сигнали и молби на граждани и следи
за своевременното изпращане на обратна информация и отговори до подателите;
5. организира и осъществява транспортното
обслужване, включително доставка на автомобили за нуждите на Министерството и на
задграничните представителства;
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6. осигурява хигиената в сградите на Министерството.
Чл. 24. Дирекция „Сигурност“:
1. организира и осъществява прилагането
на системи от мерки, способи и средства за
сигурност в Министерството и в задграничните
представителства като неотменна част от изискванията за защита на информацията;
2. осъществява надежден пренос на откритите и закритите съобщения, обменяни между
Министерството и задграничните представителства, в съответствие с изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“;
3. осъществява комуникациите със задграничните представителства и криптографската
защита на обменяната информация;
4. организира и контролира работата с
документите и информационните масиви, съдържащи класифицирана информация;
5. подпомага служителя по сигурността
на информацията в изпълнение на задачите,
свързани с прилагане на правилата относно
защитата на класифицираната информация;
6. организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с физическата и
техническата защита на Министерството и на
задграничните представителства;
7. упражнява контрол при наемане, покупка
или строителство на сгради за административни
нужди на задграничните представителства на
Република България във връзка с обезпечаване
на сигурността;
8. управлява дипломатическата куриерска
служба, като планира и организира маршрутите
на дипломатическите куриери.
Чл. 25. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра при изготвянето и
провеждането на политиката за развитие на
човешките ресурси и при планирането и осъществяването на подбора и квалификацията на
служителите на Министерството, включително
на задграничните представителства;
2. подпомага постоянния секретар при изпълнението на функциите му по чл. 14, ал. 1,
т. 5 – 11;
3. изготвя предложения за промени в нормативната уредба в областта на човешките
ресурси в дипломатическата служба и за актове
на министъра в нейно изпълнение;
4. изготвя становища по проекти на актове
във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
5. осигурява информационно и технически
работата на Кариерната комисия;
6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите
и служебните правоотношения;
7. осигурява технически процеса на назначаване и преназначаване на служителите на
длъжности в Министерството и в задгранични-
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те представителства в рамките на годишната
ротация, включително изготвя съответните
документи, свързани с ротацията;
8. разработва проектите на длъжностното
разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите
в Министерството;
9. осигурява методическо и организационно
съдействие при разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и
организира атестирането на служителите в
администрацията;
10. дава становища по жалби и молби на
служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им;
11. изготвя и предлага мерки за подобряване на системата за заплащане и финансово
стимулиране на служителите;
12. подпомага министъра при осъществяването на подбора на кандидатури и номинирането на български граждани за работа в
международните правителствени организации и
в структурите на ЕС, НАТО, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ) и на други международни длъжности
като командировани национални експерти и
поддържа база данни за тях;
13. поддържа кадрова информационна система и картотека със служебните досиета,
включващи личните и кадровите дела на служителите в Министерството;
14. следи за изпълнението от страна на служителите в Министерството на изискванията
за заемане на длъжности съгласно Закона за
дипломатическата служба;
15. издава и заверява служебните и трудовите
книжки и удостоверения за служебен и трудов
стаж на служителите в Министерството;
16. осъществява дейности по привеждане в
изпълнение на влезлите в сила съдебни решения
за възстановяване на работа на служители, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството е
било признато за незаконно;
17. организира подготовката на служителите
за дългосрочно командироване;
18. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 26. (1) Специализираната администрация се състои от 3 генерални дирекции и 12
дирекции.
(2) Генералните дирекции в специализираната
администрация са:
1. Генерална дирекция „Политически въпроси“;
2. Генерална дирекция „Глобални въпроси“;
3. Генерална дирекция „Европейски въпроси“.
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(3) Дирекциите в специализираната администрация са:
1. дирекция „Политика за сигурност“;
2. дирекция „ООН и сътрудничество за
развитие“;
3. дирекция „Права на човека“;
4. дирекция „Политики и институции на
Европейския съюз“;
5. дирекция „Европейски държави“;
6. дирекция „Близък изток и Африка“;
7. дирекция „Америка, Азия, Австралия и
Океания“;
8. дирекция „Международно право и юридически въпроси“;
9. дирекция „Консулски отношения“;
10. дирекция „Планиране и координация“;
11. дирекция „Информация и ситуационен
център“;
12. дирекция „Държавен протокол“.
Чл. 27. (1) Генерална дирекция „Политически
въпроси“ подпомага министъра и политическия
директор при формирането на политиката и
реализирането на външнополитическия интерес
на Република България в организации, формати
на сътрудничество, общи политики и въпроси
в следните области:
1. Общата външна политика и политика
за сигурност на ЕС (ОВППС), в т.ч. Общата
политика на сигурност и отбрана (ОПСО);
2. участието на България в НАТО и в ОССЕ,
както и по отношение на регионалните формати
на сътрудничество по сигурността и отбраната в
Югоизточна Европа и в Черноморския регион;
3. принципни въпроси на политиката на
национална сигурност и на отбранителната
политика, включително развитието на националния капацитет и участието на България във
военни и граждански операции за управление
на кризи, провеждани от ООН, НАТО, ЕС и
ОССЕ;
4. отношенията с държавите от Близкия
изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и
Океания.
(2) Генерална дирекция „Политически въпроси“:
1. следи входящата информация по посочените в ал. 1 външнополитически области и
изисква предложения и анализи от компетентните звена;
2. изготвя анализи и предлага позиции за
външнополитически действия в посочените в
ал. 1 външнополитически области;
3. управлява използването на комуникационно-информационните системи на ЕС (по
ОВППС и ОПСО) и на НАТО.
Чл. 28. (1) Генералният директор на Генерална дирекция „Политически въпроси“ е
политически директор по смисъла на чл. 12 от
Закона за дипломатическата служба.
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(2) Политическият директор наблюдава,
координира дейността и поставя задачи на дирекциите „Политика за сигурност“, „Америка,
Азия, Австралия и Океания“ и „Близък изток
и Африка“.
(3) Политическият директор възлага на ръководителите на наблюдаваните от него звена
координацията и съгласуването с компетентните министерства, ведомства и агенции на
политическите позиции, инициативи и други
външнополитически действия на Република
България в посочените в чл. 28, ал. 1 области.
(4) Политическият директор в сферата на
своята компетентност наблюдава и координира
дейността на Постоянното представителство
на Република България към ЕС в Брюксел,
Постоянната делегация към НАТО в Брюксел
и Постоянното представителство към ООН,
ОССЕ и другите международни организации
във Виена, както и на дипломатическите
представителства на Република България в
държавите от Близкия изток, Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания.
(5) Политическият директор отговаря за
подготовката на националните позиции в областта на ОВППС, включително ОПСО, като
осъществява координация на дирекциите от
специализираната администрация и на други
структурни звена в дипломатическата служба
при подготовката на национални позиции и на
участието в заседанията на Европейския съвет,
на Съвета „Външни работи“ и на Комитета на
постоянните представители към ЕС във формат
2 (КОРЕПЕР II) по въпроси на ОВППС и на
Комитета по политика и сигурност (КОПС).
(6) Наблюдаваните от политическия директор
дирекции, както и всички останали дирекции са
отговорни за поддържането и актуализирането
на досиетата с постъпващата информация от
всички източници, включително от ЕС (европейски институции и държави членки) и НАТО, за
изготвянето на комплексни оценки и анализи,
чиято обща и концептуална координация в
контекста на ОВППС/ОПСО се осъществява
от политическия директор.
Чл. 29. (1) При осъществяване на функциите си политическият директор се подпомага
и замества при необходимост от специален
координатор – европейски кореспондент по
смисъла на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.
(2) Европейският кореспондент съдейства за
изработване на одобряваните от политическия
директор позиции за националното участие в
ОВППС и ОПСО, като за целта осъществява
постоянна координация с европейските кореспонденти на държавите – членки на ЕС, и на
Европейската служба за външно действие, с
Постоянното представителство на Република
България към ЕС, с дирекциите от специали-
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зираната администрация на Министерството,
както и с други министерства и агенции, при
необходимост.
(3) Европейският кореспондент координира
използването на европейските кореспондентски
мрежи за връзка и обмен на информации и
позиции между страните – членки на ЕС.
(4) По указание на европейския кореспондент структурните звена от специализираната
администрация на Министерството представят
предложения за национални позиции в ОВППС
и ОПСО.
Чл. 30. (1) Дирекция „Политика за сигурност“ подпомага политическия директор в
координацията на подготовката на национални
позиции и участието в заседанията на Европейския съвет, Съвет „Общи въпроси“ и Съвет
„Външни работи“, Комитета на постоянните
представители към ЕС във формат КОРЕПЕР
II по въпроси на ОВППС и на Комитета за
политика и сигурност, като:
1. поддържа консолидиран пакет с актуални
политически позиции по всички международни конфликтни и спорни въпроси, които са
в зоната на националните интереси или се
разработват от ЕС и НАТО, изготвен координирано с останалите звена на специализираната
администрация;
2. изготвя окончателните позиции и инструкции до Постоянното представителство на Република България към ЕС и други задгранични
мисии, при необходимост, по въпроси, свързани
с ОВППС/ОПСО, въз основа на предложенията,
получени от всички звена, като при сериозни
различия ги координира с ръководството на
Министерството;
3. координира дейностите по линия на
двустранната, регионалната и многостранната
дипломация по въпроси на ОВППС/ОПСО от
комплексен характер, както и по външнополитически инициативи и предложения, които
могат да имат отражение върху ОВППС;
4. съгласува позиции и становища по участието на Република България в регионални
инициативи, стратегии и политики на ЕС и
осъществява координация и съгласуване на
позиции с компетентни по проблематиката
министерства и ведомства;
5. управлява използването на комуникационно-информационните системи на ЕС (по
ОВППС и ОПСО) и на НАТО;
6. следи и координира процеса на приемане
и имплементацията на ограничителни мерки от
ЕС по отношение на трети държави, организации
и лица и оказва съдействие за подготовката на
участията в заседания на Работната група на
съветниците по външни отношения във формат
„Санкции“ към Съвета на ЕС.
(2) Дирекция „Политика за сигурност“ отговаря за:
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1. ръководството и координацията на политиката и участието на Република България
в НАТО;
2. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията на
Северноатлантическия съвет и на подчинените
на Съвета работни органи;
3. координацията при подготовката на национални позиции по развитието и осъществяването на политиката за партньорство на НАТО
и участието в заседанията в партньорските
формати на НАТО;
4. координацията на национални позиции
по разширяването на НАТО и участие в процеса „План на действие за членство“, както и
двустранно и многостранно сътрудничество в
областта на евро-атлантическата интеграция;
5. координацията на национални позиции
по участието на Република България в операции на НАТО и в процеса на политическо
ръководство на операциите и консултации с
оперативните партньори;
6. осъществяване функциите на Изпълнителен секретар на Междуведомствения съвет
по участието на Република България в НАТО;
7. подготовката на становища и позиции по
трансатлантическите отношения и развитието
на стратегическото партньорство между НАТО
и ЕС;
8. ръководството и координацията на участието на Република България в ОПСО;
9. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията
на Европейския съвет и на Съвета „Външни
отношения“, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2 (КОРЕПЕР
II) по въпроси на ОВППС и на Комитета по
политика и сигурност (КОПС);
10. координацията на национални позиции по
участието на Република България в операции и
мисии по ОПСО, както и в Многонационални
бойни групи на ЕС;
11. ръководството и координацията на участието на граждански специалисти в операции
и мисии на НАТО, ЕС (ОПСО) и ОССЕ;
12. ръководството и координацията на политиката и участието на Република България
в ОССЕ;
13. подготовката и координацията на национални позиции по участието и изпълнението
на ангажиментите на Република България като
страна по Договора за обикновените въоръжени
сили в Европа (ДОВСЕ) и в консултациите и
преговорите по модернизиране на режима за
контрол на обикновените въоръжени сили в
Европа;
14. подготовката и координацията на национални позиции по участието и изпълнението
на ангажиментите на Република България като
страна по Договора за открито небе;
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15. подготовката и координацията на национални позиции по участието на Република България в регионални споразумения,
инициативи и процеси на сътрудничество в
областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморския регион,
включително Процеса на сътрудничество под
егидата на министрите на отбраната от ЮИЕ,
Многонационалните мирни сили в Югоизточна
Европа (ММСЮИЕ), Оперативната група за
военноморско сътрудничество в Черно море
(БЛЕКСИФОР) и Мерките за укрепване на
доверието и сигурността във военноморската
област на Черно море;
16. подготовката и координацията на национални позиции по участието на Република
България в Първи комитет (Разоръжаване и
международна сигурност) на Общото събрание
на ООН, Комисията по разоръжаване и Конференцията по разоръжаване в Женева;
17. подготовката и координацията на национални позиции по участието във и изпълнението
на ангажиментите на Република България като
страна по многостранни договори за разоръжаването, неразпространението на ОМУ и
контрола над въоръженията;
18. участието на Република България в Организацията за забрана на химическото оръжие
(ОЗХО) и в Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ);
19. подготовката и координацията на национални позиции и по участието и изпълнението
на ангажиментите на Република България в
многостранни споразумения, режими и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен
контрол върху търговията с оръжие и с изделия
и технологии с двойна употреба (Васенаарската
договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитет „Цангер“, Австралийската група,
Режим за контрол на ракетните технологии,
Хагският кодекс на поведение в областта на
ракетните технологии, Инициативата за борба
с ядрения тероризъм, Инициативата за защита
от разпространението на ОМУ, Конференцията
за ядрена сигурност и безопасност);
20. подготовката на становища и позиции
по участието и изпълнението на ангажиментите на Република България в многостранни и
регионални инициативи в областта на малките
оръжия и леките въоръжения (МОЛВ) в рамките на ООН, ОССЕ, ЕС, НАТО, Центъра за
сътрудничество по сигурността в Югоизточна
Европа и други форуми;
21. подготовката на анализи, становища и
позиции по предложения, консултации и преговори за нови многостранни споразумения,
режими и инициативи в областта на разоръжаването, контрола на въоръженията, неразпространението на ОМУ и експортен контрол
и възможното участие на Република България;
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22. подготовката на анализи и становища и
участието на Министерството в националните
механизми за експортен контрол на оръжия
и на изделия и технологии с двойна употреба
(Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, Междуведомствената комисия по
експортен контрол и неразпространение на
оръжията за масово унищожение);
23. подготовката и координацията на национални позиции и участие в специализираните
работни групи по въпросите на разоръжаването,
неразпространението, контрола на въоръженията и експортния контрол към Съвета на ЕС
(Работна група по глобално разоръжаване и
контрол на въоръженията, Работна група по
неразпространението, Работна група по износа
на конвенционални оръжия);
24. подготовката на становища и позиции
по въпроси на двустранното сътрудничество в
областта на отбраната със страни – членки на
НАТО и ЕС, и с други държави;
25. съдействието на делегациите на Народното събрание към Парламентарната асамблея на
НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.
(3) Дирекция „Политика за сигурност“ наблюдава, контролира и оценява работата на
Постоянната делегация към НАТО в Брюксел,
на Постоянното представителство към ЕС в
Брюксел (по въпросите на ОПСО), на Постоянното представителство към ООН, ОССЕ и
други международни организации във Виена
(по въпросите на ОССЕ и МААЕ), Постоянното представителство към ООН в Ню Йорк
(по въпросите на Първи комитет и Комисията
по разоръжаване), на Постоянното представителство към ООН в Женева (по въпросите на
Конференцията по разоръжаване), както и на
Посолството на Република България в Хага в
качеството му на Постоянно представителство
към Организацията за забрана на химическото
оръжие (ОЗХО).
Чл. 31. (1) Дирекциите „Близък изток и
Африка“ и „Америка, Азия, Австралия и Океания“ отговарят за:
1. формулирането и провеждането на политиката на Република България по отношение
на държавите от съответния регион;
2. осъществяването на политическия диалог
и сътрудничеството с държавите от съответния
регион в областта на политиката на сигурност,
търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;
3. изработването на становища и позиции
по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на
дирекцията и по актуални международни теми
и проблеми, свързани със съответния регион;
4. изготвянето на предложения за установяване и прекратяване на дипломатически отношения, откриване, закриване или временно
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прекратяване дейността на дипломатически
представителства на Република България зад
граница;
5. подготовката и осъществяването на:
а) посещения и срещи на равнище министър на външните работи, както и на високо и
най-високо равнище;
б) консултации с министерствата на външните работи на съответните държави;
6. подготовката и провеждането на преговори
за сключване на междудържавни политически
договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния
регион и тяхното изпълнение;
7. ръководството, планирането, оценяването
на дейността на задграничните представителства
на Република България в страните от съответния
регион и решаването на въпроси от всякакъв
характер, свързани с тяхното функциониране.
(2) Дирекциите по ал. 1:
1. самостоятелно или координирано с други
дирекции на Министерството изготвят информации, оценки, анализи и прогнози за външната
политика на страните от съответния регион,
вътрешнополитическото и икономическото
им положение, състоянието на двустранните
отношения, формулират позиции и предложения
за по-нататъшно развитие на отношенията с
тези държави;
2. наблюдават работата на регионалните
правителствени организации и инициативи от
ресора на дирекцията, участват в механизмите
и формите на сътрудничество с тези организации и подготвят и координират участието
в регионалните и международните форуми,
в които Република България е представена,
включително като държава – членка на ЕС;
3. изготвят и поддържат актуална базисна
информация и анализи за позициите на всяка
от страните в ресора на дирекцията по основни
външнополитически въпроси, съгласуват и обменят информации по тези въпроси с генералните
дирекции и дирекциите по компетентност, със
задграничните представителства на Република
България и с мисиите на тези страни в София;
4. изготвят становища и позиции за участие
в работата на спомагателните органи на Съвета на ЕС по въпросите, свързани с ОВППС
и външните отношения;
5. координират с генералните дирекции
„Европейски въпроси“, „Политически въпроси“
и „Глобални въпроси“ и с други звена на Министерството, а при необходимост – и с други
министерства, въпросите, свързани с членството
на Република България в ЕС и НАТО, както и
подписването и ратифицирането от страна на
Република България на споразумения, които
имат отношение към двустранното сътрудничество между ЕС и НАТО, от една страна, и
държавите от съответния регион, от друга страна;
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6. поддържат контакти с акредитираните в
Република България дипломатически представителства на страните от съответния регион;
7. участват в провеждането на държавната
политика по въпросите на българските общности зад граница;
8. координират и съдействат за развитие
на сътрудничеството между правителството на
Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от
ресора на дирекцията;
9. осъществяват координация и оказват съдействие на други министерства и ведомства
по отношение на международната им дейност
и на двустранното сътрудничество и обмен със
страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентността на съответното
министерство или ведомство;
10. съгласувано със съответните министерства и ведомства:
а) координират подготовката и подписването
на споразумения и програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и
науката с държавите от ресора на дирекцията
и осъществяването на предвидените в тях мероприятия;
б) участват в подготовката и провеждането
на сесии на междуправителствени смесени комисии за икономическо, промишлено, търговско
и техническо сътрудничество с държавите от
съответния регион;
в) участват в подготовката и подписването
на други двустранни споразумения на Република
България със страните от съответния регион.
Чл. 32. (1) Генерална дирекция „Глобални
въпроси“ подпомага министъра на външните
работи и генералния директор по глобалните
въпроси и правата на човека при формирането
на политиката и реализирането на външнополитическия интерес на Република България:
1. в Организацията на обединените нации
(ООН) и в специализираните агенции към нея;
2. в Съвета на Европа;
3. по въпросите, свързани с правата на човека;
4. при участието на Република България в
политиката на развитие и оказване на хуманитарна помощ.
(2) Генерална дирекция „Глобални въпроси“:
1. следи, обобщава и анализира тематичната
информация по посочените в ал. 1 външнополитически области;
2. разработва и предлага становища, позиции
и програми за външнополитически действия
на Република България в посочените в ал. 1
външнополитически области.
Чл. 33. (1) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека ръководи
дейността на Генерална дирекция „Глобални
въпроси“.
(2) Генералният директор по глобалните
въпроси и правата на човека координира и
съгласува с компетентните министерства,
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ведомства и агенции политическите позиции,
инициативи и други външнополитически действия на Република България от компетентността
на генералната дирекция.
(3) Генералният директор по глобалните
въпроси и правата на човека наблюдава, координира дейността и възлага задачи на дирекции
„ООН и сътрудничество за развитие“ и „Права
на човека“.
(4) Генералният директор по глобалните
въпроси и правата на човека наблюдава и координира, в сферата на своята компетентност,
дейността на Постоянните представителства
на Република България при ООН в Ню Йорк,
Женева и Виена, към ЮНЕСКО и към Съвета
на Европа.
(5) Генералният директор по глобалните
въпроси и правата на човека следи и съдейства
за навременното и съдържателно информиране
на другите генерални дирекции по актуалното
развитие на проблематиката, наблюдавана и
анализирана от генерална дирекция „Глобални
въпроси“.
Чл. 34. Дирекция „ООН и сътрудничество
за развитие“:
1. анализира, планира и координира политиката на Република България в Организацията
на обединените нации (ООН) и нейните органи, програми и фондове, в специализираните
агенции към ООН, както и в другите междуправителствени организации, международни
конвенции и споразумения, които наблюдава;
2. изготвя, координира и предлага позиции
и решения по политики за предотвратяване
на конфликти, опазване на мира, борба срещу
бедността, защита на човешките права, съхраняване на природата и природните ресурси и
за противодействие на международната организирана престъпност;
3. координира с компетентните ведомства и
съдейства за подготовката на участието на Република България в мироопазващите операции
и други мирни мисии на ООН; участва в процеса по съгласуване и вземане на съответните
решения в рамките на Четвъртия комитет на
ОС на ООН и Специалния комитет на ОС по
операциите по поддържане на мира;
4. анализира и следи изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност, свързани
с опазването на международния мир и сигурност, включително налагането на санкции, и
наблюдава изпълнението на други решения и
ангажименти, поети в рамките на ООН и организациите от нейната система, като подготвя
предложения до компетентните институции;
5. изготвя становища и позиции по въпросите на социално-икономическото сътрудничество, Целите на Хилядолетието за развитие,
опазването на околната среда и измененията
на климата, както и по други специфични
въпроси, които се дискутират в органите от
системата на ООН, в т. ч. Втория комитет на
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ОС, ИКОСОС, специализираните агенции към
ООН и другите международни организации;
координира участието на Република България
в тяхната дейност;
6. изготвя становища и позиции по административните и бюджетните въпроси на ООН
и участва в процеса по съгласуване и вземане
на съответните решения в рамките на Петия
комитет на ОС на ООН; координира дейностите в национален мащаб, както и участието на
страната в многостранните форуми по реализация на целите на инициативата „Алианс на
цивилизациите“;
7. изготвя становища и подготвя съвместно с
други компетентни дирекции в Министерството
участието на страната във форуми и проекти
на международните инициативи „Общност на
демокрациите“ и „Международна конференция
на новите и възстановените демокрации“;
8. изготвя становища и позиции, участва в
дебати и заседания и при вземане на решения
по въпроси, свързани с подобряване и промени
в управлението, мандата и функционирането на
съответните международни организации, които
са в компетенциите на дирекцията;
9. представлява Министерството в междуведомствения ръководен орган (Бюрото) на
Националната комисия на Република България
за ЮНЕСКО;
10. изпълнява функциите на Секретариат на
Националната комисия на Република България
за ЮНЕСКО, който координира позициите и
участието в органите и програмите на ЮНЕСКО;
11. подготвя и предлага решения за обединяване на ресурсите и на усилията на външната
политика с тези на българския специализиран
неправителствен сектор, на хуманитарните
институции и на бизнеса за увеличаване на
ефектите от предоставяната помощ за развитие, от участието в операции за поддържане
на мира и за възстановяване и реконструкция
и от предоставянето на хуманитарна помощ;
12. предлага и координира позиции на Република България по реформата на ООН и на
нейните специализирани институции;
13. анализира и изготвя предложения за
формиране, за изменение и за допълнение
на националното законодателство, свързано
с дейността на ООН и други международни
правителствени организации в областта на
устойчивото социално-икономическо развитие,
и за предоставяне на помощ за развитие и на
хуманитарна помощ;
14. координира политика за развитие на
Република България, като изготвя и планира
бюджета на политиката за развитие и осигурява
нейното интегриране в общия външнополитически курс на страната и в съответствие с
общия подход на ЕС и на държавите членки;
15. извършва контрол върху изпълнението
на решения и на програми за предоставяне
на помощ за развитие и хуманитарна помощ,
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оценява тяхната ефективност и предлага мерки
за подобряване на резултатите и за повишаване
на ефективността;
16. координира участието на други ведомства
и неправителствени организации в предоставянето на официална помощ за развитие;
17. осъществява контрол и наблюдение върху
изпълнението на програмите и проектите за
българската помощ за развитие и хуманитарна
помощ;
18. ръководи сътрудничеството на Република
България с Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) и координира съответните дейности по линия на други
министерства и ведомства;
19. изготвя предложения по кандидатури за
органи от системата на ООН, на Съвета на
Европа, на ОССЕ и на други международни
организации;
20. участва в работата на междуведомствени
работни групи, сформирани с цел съгласуване
позицията на Република България за участие
в международни конференции и заседания,
организирани от международните организации,
които са от компетенциите на дирекцията.
Чл. 35. Дирекция „Права на човека“:
1. изработва становища и позиции по въпроси на правата на човека, на международното
социално и хуманитарно сътрудничество и по
други въпроси от компетенциите на Министерството, които є е възложено да наблюдава;
2. координира участието на български делегации и представители в органите и форумите на
международните правителствени организации,
наблюдавани от дирекцията;
3. участва в съгласуването на общите позиции
на Европейския съюз по въпроси от компетенциите на дирекцията, както и в работата на
експертни органи към Съвета на ЕС в областта
на правата на човека, и координира сътрудничеството на Република България с Агенцията
на ЕС за основните права;
4. координира сътрудничеството на Република България с международните контролни
и мониторингови механизми в областта на
правата на човека и съдейства за изпълнението
на ангажиментите, произтичащи от членството
на Република България в ООН, програмите,
фондовете и организациите от системата на
ООН; ЕС; Съвета на Европа; Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа и други
международни организации по въпросите, за
които отговаря;
5. оказва съдействие в рамките на своите
компетенции на правителствения съагент по
процесуалното представителство на Република
България в Европейския съд по правата на
човека в Страсбург;
6. координира изготвянето на становища и
позиции по междусекторни проблеми, по които
има водеща роля (трафик на хора, миграция,
наркотични вещества и др.);
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7. изготвя позиции и предложения по кандидатури за органи и структури от системата
на ООН, ЕС, Съвета на Европа, ОССЕ и други
международни организации, наблюдавани от
дирекцията;
8. взаимодейства в рамките на възложените
є функции с български и международни неправителствени организации в областта на правата
на човека и на международното хуманитарно
сътрудничество;
9. участва в подготовката на международни
договори в области от компетентността на
дирекцията, координира процеса на сътрудничество със съответните контролни механизми
и съдейства за изпълнението на задълженията,
произтичащи от международните договори в
областта на правата на човека, по които Република България е страна;
10. съвместно с дирекция „Човешки ресурси“
организира и съдейства за подбора и назначаването на работа на български експерти,
консултанти по проекти, както и доброволци в
международните организации, които наблюдава;
11. участва в подготовката на информационни
материали за дейността на Министерството и
в подготовката и провеждането на публични
форуми по теми, свързани с дейността на дирекцията.
Чл. 36. (1) Генерална дирекция „Европейски
въпроси“ подпомага министъра и генералния
директор по европейските въпроси при формирането на единна и съгласувана политика и
реализирането на външнополитическия интерес
на Република България в рамките на ЕС с
изключение на въпросите, свързани с Общата
външна политика и политика за сигурност и
с Общата политика за сигурност и отбрана:
1. като държава – членка на ЕС;
2. в двустранните є отношения с останалите
държави членки;
3. в отношенията є с други европейски
държави.
(2) Генерална дирекция „Европейски въпроси“:
1. следи, обобщава, изготвя и координира
позиции, предложения и политики по всички
въпроси на ЕС;
2. разработва и предлага становища, позиции и програми по двустранните отношения
с държавите – членки на ЕС, и с други европейски държави, както и по участието във и
сътрудничеството с регионални организации, с
изключение на въпросите на Общата външна
политика и политика за сигурност на ЕС;
3. предоставя на министъра актуална, комплексна и координирана с другите министерства и с партньорите от ЕС експертиза,
обединява в съответствие с националните цели
и приоритети политиката на интеграция в ЕС
с възможностите на двустранните отношения
с европейските държави и на регионалните
политически формати и подпомага министъра,
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другите министри и министър-председателя
при участието им в работата на колективните
органи на ЕС.
(3) При изпълнение на функциите си Генерална дирекция „Европейски въпроси“:
1. участва в националния координационен
механизъм по въпросите на ЕС;
2. осигурява единството на позициите на
Република България, представяни в различните
органи и институции на ЕС;
3. координира и съгласува националната
позиция на Република България по въпросите
на политиката на разширяване на ЕС;
4. координира двустранните отношения с
държавите – членки на ЕС, в рамките на установеното европейско сътрудничество;
5. осъществява взаимодействие с българските задгранични представителства в държавите – членки на ЕС, и в трети страни по
европейска проблематика;
6. провежда двустранни и многостранни
консултации с държавите членки на равнище
ръководители на структурни звена по европейски въпроси по актуални теми от дневния
ред на ЕС;
7. съгласува съвместно с компетентните
дирекции в Министерството и с други министерства и ведомства позиции и становища по
участието на Република България в регионални
инициативи, стратегии и политики на ЕС;
8. подпомага министъра при ръководството,
планирането и оценяването на дейността на
Постоянното представителство на Република
България към ЕС;
9. изготвя анализи и предложения, координира и провежда двустранни и многостранни
дипломатически дейности и действия с държавите – членки на ЕС, и други европейски
държави на основата на целите и приоритетите,
определени от министъра;
10. осъществява координацията на участието на Република България в международни
икономически и финансови институции, като
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие, Световната търговска организация,
Европейското икономическо пространство, съвместно с водещите министерства и ведомства.
Чл. 37. (1) Генералният директор по европейските въпроси ръководи дейността на Генерална
дирекция „Европейски въпроси“.
(2) Генералният директор по европейските
въпроси наблюдава, координира дейността и
възлага задачи на дирекциите „Политики и
институции на Европейския съюз“ и „Европейски държави“.
(3) Генералният директор по европейските
въпроси координира и съгласува с компетентните министерства, ведомства и агенции
политическите позиции, инициативи и други
външнополитически действия на Република
България в посочените в чл. 37, ал. 1 области.
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(4) Генералният директор по европейските
въпроси наблюдава и координира дейността на
Постоянното представителство на Република
България към ЕС в Брюксел, както и на дипломатическите представителства на Република
България в държавите – членки на ЕС, и в
другите европейски държави.
Чл. 38. (1) Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ следи, обобщава,
изготвя и координира позиции, предложения и
политики по въпросите на ЕС, като:
1. подготвя позиции на Република България
за участие в заседанията на Европейския съвет
на ниво правителствени и държавни ръководители, както и в заседанията на Съвет „Общи
въпроси“ на ниво министри на външните работи;
2. осъществява координация в рамките на
Министерството на единна национална позиция и отстояване на националния интерес при
участието на Република България в работата на
различните формати на Съвета на ЕС с изключение на въпросите, отнасящи се до Общата
външна политика и политика за сигурност и
Европейската политика за сигурност и отбрана;
3. участва в националния координационен
механизъм по подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат
от структурите на Съвета на ЕС на работно и
политическо ниво, с изключение на въпросите,
отнасящи се до Общата външна политика и
политика за сигурност и Европейската политика
за сигурност и отбрана;
4. информира и дава указания на Постоянното
представителство на Република България към
ЕС за приетите позиции във връзка с участието на страната в Европейския съвет, Съвет
„Общи въпроси“ и в останалите формати на
Съвета на ЕС;
5. съгласува и изпраща указания до Постоянното представителство на Република България
към ЕС за участие в работата на Комитета на
постоянните представители (КОРЕПЕР ІI) и
техните заместници (КОРЕПЕР I);
6. съгласува националната позиция по преговорите със страни – кандидатки за членство
в ЕС, и изпраща указания на Постоянното
представителство по въпросите на политиката
на разширяване на ЕС;
7. координира двустранните отношения
с държавите – членки на ЕС, в рамките на
установеното европейско сътрудничество; провежда двустранни и многостранни консултации
с държавите членки на равнище генерални
директори по европейски въпроси по актуални
теми в дневния ред на ЕС;
8. осъществява взаимодействие с българските задгранични представителства в държавите – членки на ЕС, и в трети страни чрез
изготвяне и изпращане на позиции и указания
до тях по въпроси, касаещи отстояването на
националните интереси на Република България
по проблематиката на ЕС.
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(2) Дирекция „Политики и институции на
Европейския съюз“ разработва позиции, анализи и становища за участието на България в
преговорите в органите на Съвета (КОРЕПЕР
ІI, КОРЕПЕР I и работни групи) по:
1. институционални въпроси на ЕС, бъдещото развитие на ЕС, прилагане на Договора
от Лисабон и други институционални въпроси,
включително институционалното изграждане
на Европейската служба за външно действие;
2. приоритети на Председателството на ЕС
и важни теми, обсъждани на високо ниво в
европейските институции;
3. бюджетни въпроси и Многогодишната
финансова перспектива на ЕС, съгласувано с
Министерството на финансите;
4. политика на разширяване на ЕС;
5. финансови инструменти на политиката
на разширяване на ЕС (предприсъединителна
помощ за страните, преговарящи за членство,
и страните кандидати);
6. договорни отношения на ЕС със страните, преговарящи за членство, и страните
кандидати (споразуменията за стабилизиране
и асоцииране), съгласувано с Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма;
7. договорни отношения на ЕС в контекста
на европейските икономически партньорства
съгласувано с Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
8. стратегиите и новите направления в политиките на ЕС, както и координиране на единна
национална позиция по тях, в т.ч. енергийната
политика на ЕС и политиката по промяната на
климата и други секторни политики;
9. политиката по отношение на Стратегия
Европа 2020, Европейската кохезионна политика, политиката по отношение на вътрешния
пазар на ЕС, на Дунавската стратегия на ЕС,
на общата енергийна политика на ЕС, на
политиката по промяна на климата, на икономическата политика и на други специфични
европейски политики с приоритет върху политиките по заетостта и конкурентоспособността,
индустрията, изследванията и технологиите,
транспорта, селското стопанство, туризма,
защитата на потребителите, културата, образованието и младежта и на други секторни
политики;
10. външните измерения на секторните
политики на ЕС, включително политиката на
развитие, оказването на хуманитарна помощ
и участието на ЕС в многостранни формати;
11. политическите аспекти на присъединяването на Република България към Икономическия и валутен съюз;
12. координиране на позицията на Република България съвместно с Министерството на
финансите за срещите на Г-8 и Г-20;
13. координиране на позицията на Република България съвместно с Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по
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въпроси на Общата търговска политика на ЕС
(Световната търговска организация);
14. координиране и наблюдение на външните
измерения на политиката на ЕС по правосъдие
и вътрешен ред;
15. изготвяне на позиции по проблематиката,
свързана с дейността на Европейския парламент,
политическите групи в него, юридическия и
социалния статус на членовете на Европейския
парламент, изборите за Европейски парламент
и други;
16. външните измерения на политиките на
ЕС;
17. Икономически и валутен съюз и Конвергентна програма на Република България.
Чл. 39. (1) Дирекция „Европейски държави“
отговаря за:
1. формулирането и провеждането на двустранната политика на Република България
по отношение на европейските държави и
осъществяването на политическия диалог и
сътрудничеството с тях в областта на политиката на сигурност, търговско-икономическата,
финансовата, културната, научната област и в
други области;
2. изработването на становища и позиции
по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на
дирекцията и по актуални международни теми
и проблеми, свързани със съответния регион;
3. подготовката и осъществяването на посещения и срещи на равнище министър на
външните работи, на високо и най-високо равнище, както и консултации с министерствата
на външните работи на съответните държави;
4. подготовката и провеждането на преговори
за сключване на междудържавни политически
договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния
регион и тяхното изпълнение;
5. ръководството, планирането и оценяването на дейността на задграничните представителства на Република България в страните
от съответния регион.
(2) Дирекция „Европейски държави“ самостоятелно или координирано с други дирекции в
Министерството изготвя информации, оценки,
анализи и прогнози за външната политика на
страните от нейния регион, вътрешнополитическото и икономическото им положение,
състоянието на двустранните отношения, формулира позиции и предложения за развитието
на отношенията с тези държави.
(3) Дирекция „Европейски държави“ за
целите на двустранната политика и регионалната политика изготвя анализи, справки,
предложения за дългосрочни политики и за
политически позиции и действия на основата
на целите и приоритетите на правителството
и на указанията на министъра, като:
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1. формулира, координира, предлага и провежда политически действия и дейности за
развитие на политическите, икономическите,
културните и други двустранни отношения;
2. подготвя, организира, провежда и участва
в двустранни форуми между България и държавите от Европа;
3. следи за развитието на вътрешната обстановка в държавите от Европа и на тяхната
външна политика и предлага дипломатически
действия в двустранните отношения в подкрепа
на интересите на Република България и българските граждани;
4. наблюдава и координира участието на
Република България в регионални организации
и агенции и на универсални международни
организации в Европа;
5. координирано с компетентните дирекции
наблюдава работата на регионалните правителствени организации и инициативи от нейния
ресор, участва в механизмите и формите на
сътрудничество с тези организации; подготвя
материали и формулира позиции и предложения във връзка с техни инициативи; подготвя
и координира участието в регионалните и
международните форуми, в които Република
България е представена, включително като
държава – членка на ЕС;
6. изготвя и поддържа актуална базисна
информация и анализи за позициите на всяка
от страните – членки на ЕС, по основни въпроси на Европейския съюз, съгласува и обменя
информация по тези въпроси с компетентните
дирекции, задграничните представителства
на Република България и с мисиите на тези
страни в София.
(4) Дирекция „Европейски държави“ координира с компетентните дирекции и с други звена
на Министерството, а при необходимост – и
с други министерства, въпросите, свързани
с членството на Република България в ЕС и
НАТО, които имат отношение към двустранното сътрудничество с държавите – членки на
ЕС, и НАТО.
(5) Дирекция „Европейски държави“:
1. съдейства за подготовката и осигуряването на участие в заседания на работните
групи към Съвета на ЕС по въпроси от тяхна
компетентност;
2. участва в провеждането на държавната
политика по въпросите на българските общности зад граница;
3. участва в осъществяването на съдействие
на страните от Югоизточна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС, в рамките на
финансовите инструменти на ЕС за региона
(инструмент за предприсъединителна помощ);
4. координира и съдейства за развитие на
сътрудничеството между правителството на
Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от
ресора на дирекцията;
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5. осъществява координация и оказва съдействие на други министерства и ведомства по
отношение на международната им дейност и
на двустранното сътрудничество и обмен със
страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентност на съответното
министерство или ведомство;
6. съгласувано със съответните министерства
и ведомства участва в подготовката и провеждането на сесии на междуправителствени
смесени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество
с държавите от региона;
7. съгласувано със съответните министерства и ведомства участва в подготовката и
подписването на споразумения и програми за
сътрудничество в областта на културата, образованието и науката с държавите от ресора на
дирекцията и в осъществяването на предвидените в тях мероприятия.
Чл. 40. (1) Дирекция „Международно право
и юридически въпроси“ подпомага министъра,
структурните звена в Министерството и задграничните представителства с юридическата
експертиза в областта на международното и
вътрешното право и осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и
други юрисдикции в страната и пред съдебните
институции на ЕС.
(2) Дирекция „Международно право и
юридически въпроси“ подпомага министъра
и дипломатическата служба при провеждането на външната политика на страната с
международноправни средства и осигурява с
международноправна експертиза работата на
дипломатическата служба, като:
1. подготвя предложения за решаване на
проблеми от областта на международното
право, участва в разработването на концепции
с международноправен характер;
2. изготвя становища и участва в подготовката
по сключването на международните договори
на Република България, дава правни мнения
по тълкуването и прилагането им;
3. подпомага министъра при изпълнението
на задачите му, произтичащи от действащото
законодателство, относно участието на Република България в международни договори;
4. извършва международноправен анализ и
прави предложения за решаване на въпросите
от международноправен характер, възникнали
в процеса на работата на задграничните представителства на Република България;
5. оказва съдействие за защита на интересите
и правата на българската държава по отношение
на държавната територия, на пространствата,
върху които тя упражнява своята териториална
юрисдикция, както и за защита на правата на
Република България в пространствата извън
националната юрисдикция на държавите;
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6. следи, анализира и подготвя становища
относно правните въпроси, свързани с дейността
на международните организации, с универсален
и регионален характер;
7. осигурява изготвянето на правителствени становища по проблемите, разглеждани от
Шестия комитет на Общото събрание на ООН,
и подпомага участието на български представители в неговата работа;
8. наблюдава работата на Международния
съд на ООН и на други международни съдебни
органи, като дава мнения по кандидатурите за
техния съдийски състав;
9. подготвя и осигурява участието в сесиите
на работните групи на ЕС във формат „столици“
по въпроси от международноправен характер
и изготвя становища по тези въпроси;
10. изготвя пълномощни:
а) за водене на преговори и за подписване
на международни договори – въз основа на
решение на Министерския съвет;
б) за участие в международни конференции
и други международни форуми – въз основа на
решение на Министерския съвет или на утвърдени от съответния министър или ръководител
на ведомство позиции и състав на делегация;
11. изготвя ноти до акредитираните в Република България дипломатически представителства, както и указания до задграничните
представителства на Република България относно изпълнението от българска страна на
вътрешноправните процедури по влизането в
сила, изменението, прекратяването и спирането
на действието на международните договори, по
които Република България е страна;
12. изготвя ратификационните документи и
документите за утвърждаване, приемане или
присъединяване към международни договори
въз основа на закона за ратифициране или
акта за утвърждаване на Министерския съвет;
13. съвместно с водещото звено в Министерството подготвя за обнародване в „Държавен вестник“ текстовете на влезлите в сила за
Република България международни договори,
чиито проекти са внесени от министъра за
одобряване от Министерския съвет;
14. подпомага министъра при изпълнението
на функциите по съхраняване и регистриране на
международните договори, по които Република
България е страна, както и при изпълнението
на депозитарни функции.
(3) Дирекция „Международно право и юридически въпроси“ предоставя експертиза по
въпросите на правото на ЕС от компетентността
на Министерството и организира осъществяването на процесуалното представителство и
правната защита на Република България пред
съдебните институции на ЕС, като:
1. разработва анализи и становища по прилагане правото на ЕС по въпроси от компетентността на Министерството;
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2. изготвя съдебни книжа и документи по
всяко дело, по което Република България е
страна или има правен интерес, в изпълнение
на решение на Министерския съвет за одобряване на позиция;
3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря
на Съда на ЕС и от Секретаря на Общия съд;
4. поддържа регистър относно делата в съдебните институции на ЕС, по които Република
България е страна;
5. проучва и анализира практиката на съдебните институции на ЕС във връзка с дейността
на дирекцията по т. 2;
6. съвместно с дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет наблюдава
осъществяването на необходимите мерки,
свързани с изпълнението на влезлите в сила
решения на съдебните институции на ЕС по
дела, по които Република България е страна;
7. предоставя информация относно делата,
по които Република България е страна.
(4) Дирекция „Международно право и
юридически въпроси“ осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и
други юрисдикции по дела, по които страна
е Министерството или министърът, и оказва
съдействие на министъра, на структурните
звена в Министерството и на задграничните
представителства по въпроси, свързани с вътрешното право, като:
1. съгласува за законосъобразност и дава
становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра,
заместник-министрите и постоянния секретар;
2. съгласува за законосъобразност трудовите
договори и административните актове, свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения на
служителите в Министерството;
3. съгласува за законосъобразност договорите, по които Министерството е страна;
4. изготвя или подпомага изготвянето на
проекти на нормативни актове, свързани с
дейността на Министерството;
5. изготвя становища и дава мнения по
правни въпроси, свързани с националното
законодателство;
6. подготвя становища по конституционни
дела, по които заинтересувана страна е министърът;
7. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу Министерството дела;
8. предприема необходимите правни действия
по събиране вземанията на Министерството;
9. дава устни и писмени становища относно правните основания за изпълнението на
влезли в сила съдебни решения и съгласува
за законосъобразност издадените във връзка
с това заповеди;
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10. координира работата по подготовката и
представянето на документите за участието на
министъра в заседанията на Министерския съвет.
Чл. 41. (1) Дирекция „Консулски отношения“ подпомага министъра при подготовката
и осъществяването на правомощията му във
връзка със защитата на интересите на Република България и на консулската защита на
българските физически и юридически лица
при формирането на политики за осъществяването на съвместни проекти с други държави
или международни организации, свързани с
прилагането на визовия режим, на граничния
пропускателен контрол, и за противодействие
на нелегалната миграция и борба с трансграничната престъпност.
(2) Дирекция „Консулски отношения“:
1. изготвя и координира – в случаите на
съгласуване, предложения за политиката на министъра на външните работи и правителството
във връзка с оптималната, законосъобразна и
достатъчна защита на интересите на Република
България и българските граждани в чужбина;
2. предоставя консулски услуги, като приоритет са закрилата и осигуряването на помощ
на български граждани в чужбина, изпаднали
в беда – в предвидените от закона случаи,
както и съдействие при защита на правата и
законните интереси на българите, живеещи
извън Република България;
3. оказва съдействие за подпомагане на
българските общности в социално, културно
(лингвистично) и религиозно отношение съвместно с Държавната агенция за българите в
чужбина и други компетентни администрации;
4. организира, ръководи, контролира и развива дейността на българските консулски служби
зад граница в съответствие с нормативните
актове, имащи отношение към дейността на
консулските длъжностни лица в задграничните
представителства;
5. изготвя предложения за изменение и/или
допълнение на Закона за чужденците в Република България, Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България
и на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим,
както и на всички нормативни актове, имащи
отношение към процеса на съгласуване на
издаването на визи и визовия режим;
6. прави предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове,
при прилагането на които в дейността на генералната дирекция са установени противоречия,
несъответствия с други действащи правни норми,
невъзможност за еднозначно тълкуване и други;
7. изготвя предложения за въвеждане в
националното законодателство и предприемане на национални мерки по прилагането на
регламенти и други нормативни актове на ЕС
в областта на Шенгенското законодателство;
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8. изготвя позиции по предложенията за приемане на нови регламенти, решения, директиви
и кодекси на ЕС в областта на Шенгенското
законодателство;
9. дава указания и изисква информация за
участието в местното консулско сътрудничество на консулските служители в задграничните
представителства на Република България и
прави препоръки за добри практики;
10. в рамките на своята компетентност
следи за прилагането на нормативните актове,
свързани с българските лични документи, с
условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, както и с условията
и реда за пребиваването на чужди граждани в
Република България, като при необходимост
прави предложения за тяхното изменение и
допълнение;
11. разработва проекти и специфични изисквания за подготовката на служителите от
консулските служби в задграничните представителства на Република България съвместно с
Дипломатическия институт на Министерството
и с дирекция „Човешки ресурси“; участва при
подбора, организира обучението и поддържането
на квалификацията на служителите;
12. управлява дейността на Националния
визов център и свързаните с него компютърни
и комуникационни системи;
13. координира с други министерства, агенции
и служби решаването на въпроси, свързани със
статута и пребиваването на чужди граждани на
територията на Република България;
14. участва в решаването на миграционни
въпроси в международни организации и органи
и на територията на Република България;
15. изготвя общи указания, осъществява
методическо ръководство и дава препоръки за
работата на консулските служби към задграничните представителства, подготвя за внасяне
в Министерския съвет проекти на решения за
одобряване на споразумения с трети страни
относно определяне на безвизов режим спрямо
притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подготвя проекти на рамкови
позиции относно предложения за приемане
на нови регламенти, решения, директиви и
кодекси на ЕС в областта на Шенгенското
законодателство;
16. осъществява координацията и взаимодействието между консулските длъжностни
лица и/или консулските служби, създадени в
задграничните представителства на Република
България в чужбина, и Министерството на
правосъдието, Министерството на вътрешните работи, общините и други структури на
централната или на местната администрация
по въпроси, свързани с предоставянето на
административни услуги относно българско
гражданство, български документи за самоличност, актове по гражданско състояние и
други въпроси;
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17. осъществява взаимодействие с компетентните ведомства и институции в страната
за провеждане на единна политика по консулските въпроси, по-специално по прилагането
на визовия режим, на граничния пропускателен
контрол и за противодействие на нелегалната
миграция и борбата с трансграничната престъпност;
18. поддържа постоянни контакти с акредитираните в Република България дипломатически и консулски представителства по въпроси,
отнасящи се до двустранните и многостранните
консулски отношения;
19. осигурява предоставяне и получаване
на дипломатически разрешения, необходими
за осъществяване на полети от български и
чуждестранни въздухоплавателни средства,
плавания на български и чуждестранни военни и научноизследователски кораби, както и
преминаване на военни автомобилни и железопътни превози, свързани с транспортирането
на войски, оръжие, военно имущество, опасни
товари, превозване на правителствени делегации
и официални представители на международни организации, провеждането на операции,
мисии и учения в съответствие със заявените
външнополитически и национални приоритети
на Република България;
20. организира и ръководи работата на
Визовия център и консулските служби на Република България в чужбина в съответствие с
изискванията на европейското законодателство
в областта на Шенгенското законодателство;
21. поддържа Националната визова информационна система и отговаря за свързването є
с европейската визова информационна система
и с Резервния визов център;
22. координира дейността на почетните
консули на Република България зад граница в
случаите, в които са упълномощени изрично
да изпълняват консулски функции.
Чл. 42. (1) Дирекция „Планиране и координация“:
1. координира и разработва дългосрочни и
средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената
програма;
2. координира и разработва планове, стратегии, концепции и програми в съответствие с
методическите указания на администрацията на
Министерския съвет – относно стратегическото
планиране, и на Министерството на финансите – относно програмното бюджетиране, и
взема участие в тяхното междуведомствено
съгласуване;
3. разработва насоки за информационнопроучвателната и аналитичната дейност на
звената в дипломатическата служба;
4. подготвя изказвания на министъра и
обобщени материали за дейността на дипломатическата служба с планов, програмен и
отчетен характер;
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5. поддържа работни контакти, обмен на
информация и сътрудничество с изследователски центрове, институти и неправителствени
организации по въпроси на формирането на
външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането на външни
проучвания или други дейности с използването
на бюджетни средства;
6. поддържа работни контакти със звената за планиране и анализ в министерствата
на външните работи на държавите членки и
институциите на ЕС и НАТО и на други международни партньори на Република България;
7. подпомага постоянния секретар в изпълнение на задълженията му по координация на
функционирането на дипломатическата служба и
взаимодействието на нейните структурни звена.
(2) Дейността на дирекция „Планиране и
координация“ се наблюдава от постоянния
секретар.
Чл. 43. (1) Дирекция „Информация и ситуационен център“:
1. планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на Министерството, публичните изяви на министъра,
членовете на политическия кабинет и други
представители на Министерството;
2. организира подготовката и провеждането на дейностите по линия на публичната
дипломация и информационните кампании по
приоритетите на европейската и българската
външна политика;
3. акредитира български и чужди журналисти
и осигурява достъпа им до медийните събития
в Министерството;
4. осигурява цялостната дейност на говорителя на Министерството;
5. подготвя оперативна информация и по
указание на говорителя на министерството дава
указания на задграничните представителства
във връзка с публичното представяне на официални позиции по въпроси на европейската
и българската външна политика;
6. в съответствие с приоритетните външнополитически теми участва в координирането
и изработването на официални позиции на
Министерството и по указание на говорителя
ги прави публично достояние;
7. изготвя анализи въз основа на постъпващата от задграничните представителства
информация, както и от медийни публикации
и материали;
8. поддържа архив за медийните изяви на
министъра, членовете на политическия кабинет
и служителите в Министерството;
9. в тясна координация със структурните
звена в Министерството поддържа съдържанието на интернет страницата и осъществява
цялостното присъствие на министерството в
съществуващите дигитални информационни
платформи;
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10. подпомага министъра в организацията
и дейността на Съвета по европейска комуникация;
11. осъществява в тясна координация с говорителя на Министерството и с Държавния
културен институт към министъра на външните
работи планиране, подготовка, възлагане, реализация, мониторинг, анализ и оценка на проекти
и дейности по Комуникационната стратегия на
правителството в международен план;
12. координира и подпомага дейностите
на задграничните представителства при осъществяване на проекти по комуникационната
стратегия;
13. осигурява информационни материали
за медиите;
14. осигурява разпространението на информационни материали, свързани с публичния
образ на Република България.
(2) Дирекция „Информация и ситуационен
център“ организира работата на Министерството и координира действията на междуведомствено равнище при възникване на кризисни
ситуации с български граждани в чужбина и
осъществява взаимодействие със структурите
на ЕС за сътрудничество по време на кризисни
ситуации, като:
1. събира, обработва и анализира информация за ситуации, определени като рискови за
живота и сигурността на голям брой български
граждани или граждани на държави – членки
на ЕС;
2. координира взаимодействието между органите на изпълнителната власт при възникване
на кризисни ситуации в чужбина, при които
са засегнати или застрашени животът и сигурността на голям брой български граждани или
граждани на държави – членки на ЕС;
3. изготвя проект на стандартизирани процедури за действие в извънредни ситуации за
Министерството и за задграничните представителства и изготвя предложения за актуализирането им;
4. действа като звено за оперативна реакция
в нетърпящи отлагане случаи, като предприема
належащи мерки в съответствие с одобрените
стандартизирани процедури по т. 3;
5. дава указания до ръководителите на задгранични представителства за действие при
възникваща или възникнала ситуация на криза;
6. изготвя и разпространява периодичен
бюлетин за потенциално опасни за българските
граждани държави, градове, туристически и
други обекти в чужбина;
7. поддържа преки контакти с министерствата, агенциите и другите административни
структури, които имат компетентност за действия при ситуация на криза в чужбина, обменя
с тях информация, експертиза и ресурси;
8. осигурява денонощен достъп чрез телефонна връзка и по електронна поща на
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българските граждани до информация във
връзка с кризисни ситуации и до възможност
за подаване на сигнали;
9. поддържа работни контакти и действа
като точка за контакт с аналогични структури
на други държави – членки на ЕС, и на трети
страни със съответни структури на ЕС, НАТО,
ООН и на други международни правителствени
и доброволни организации, координира взаимодействието с тях;
10. участва в работата на работни групи на
Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията.
(3) При възникване на кризисни ситуации се
създават кризисни щабове, в които са привличани експерти от състава на дипломатическата
служба и от други ведомства.
Чл. 44. (1) Дирекция „Държавен протокол“
отговаря за подготовката, организацията, дейностите и координацията по осъществяване
на дипломатическия протокол и за държавния
церемониал съгласно Закона за държавния
протокол и съществуващата международна
практика.
(2) Дирекция „Държавен протокол“:
1. осигурява официалната дейност на дипломатическите и консулските представителства,
акредитирани в Република България, и представителствата на международни организации;
2. осигурява реда за организиране и провеждане на посещения и официални срещи;
3. подготвя, ръководи и изпълнява дипломатическите церемонии;
4. ръководи или координира изпълнението
на държавния церемониал;
5. осигурява логистиката и преводите при
всички официални и неформални работни посещения и срещи на министъра и членовете
на политическия кабинет.
(3) При изпълнението на функциите си
дирекцията:
1. координира, съгласува и съдейства за
осъществяването на дейностите от протоколен
характер на президента на републиката, на
Народното събрание, на Министерския съвет,
както и на други органи на изпълнителната власт
при значими прояви с международно участие;
2. взаимодейства със службите, отговарящи
за протокола в държавната администрация;
3. предоставя информация по всички протоколни въпроси на чуждестранните дипломатически и консулски представителства и представителствата на международни организации
в Република България;
4. дава указания за и по провеждането на
протоколни мероприятия на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България в чужбина;
5. осигурява осъществяването на официалната дипломатическа кореспонденция от
президента на републиката, от председателя на
Народното събрание, от министър-председателя
и от министъра на външните работи, както и
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на ноти до дипломатическите и консулските
представителства, акредитирани у нас, и до представителствата на международни организации;
6. организира и осигурява процедурите по:
акредитиране, встъпване в длъжност и окончателното отпътуване на чуждестранни посланици;
протоколния ред за назначаване и встъпване в
длъжност на военни аташета и генерални или
почетни консулски длъжностни лица у нас; протоколния ред за назначаване на ръководители на
задгранични представителства, военни аташета
и генерални или почетни консулски длъжностни
лица на Република България в чужбина;
7. осигурява церемониите по подписването
на официални документи;
8. съдейства за организирането на протоколните срещи и разговори на ръководителите на
дипломатическите представителства, на представителствата на международни организации
и други чуждестранни мисии в Република България с президента, председателя на Народното
събрание, министър-председателя и членовете
на Министерския съвет;
9. съставя и актуализира Справочника на
дипломатическия корпус в Република България,
списъка на чуждестранните държавни глави,
правителствени ръководители и ръководители
на международни организации;
10. регистрира и издава карти на категориите
служители на дипломатическите и консулските
представителства, акредитирани в Република
България, и на живеещите постоянно с тях
членове на семействата им и на представителствата на международните организации,
с които Република България има подписани
спогодби за предоставяне на дипломатически
привилегии и имунитети;
11. осъществява контрол по регистрацията
на моторните превозни средства на чуждестранните дипломатически представителства,
представителствата на международни организации, както и на консулствата, ръководени
от щатни консулски длъжностни лица, и на
служителите им;
12. осъществява контрол и съдейства на
чуждестранните дипломатически представителства и консулства, на представителствата
на международни организации в Република
България и на членовете на техния персонал
при ползване на привилегиите за възстановяване и освобождаване от данъци, такси и мита;
13. съставя и координира общата програма на
официалните посещения у нас и в чужбина на
равнище президент на републиката, председател
на Народното събрание, министър-председател
и министър на външните работи;
14. оказва съдействие при подготовката и
провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище президент
на републиката и председател на Народното
събрание; осигурява подготовката и провежда-
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нето на официални срещи и посещения у нас и
в чужбина на равнище министър-председател
и министър на външните работи;
15. съставя и координира с другите структурни звена на Министерството програмата
на официалните срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра;
16. осигурява подготовката и провеждането на
официални празници и церемонии с участието
на президента на републиката, председателя на
Народното събрание, министър-председателя и
министъра на външните работи на територията
на Република България;
17. следи за реда за използване на държавните
символи според изискванията на съответните
закони;
18. актуализира списъка за подреждане на
официалните лица и органите на държавната
и местната власт в Република България.
Раздел IX
Задгранични представителства
Чл. 45. (1) Задграничните представителства
на Република България са структурни звена на
Министерството, които осъществяват дипломатическа и/или консулска дейност в друга
държава или при международни правителствени
организации.
(2) В задграничните представителства могат
да се създават служби в зависимост от техния
вид, функции и състав.
(3) Организацията и съставът на задграничните представителства се определят въз
основа на критерии и принципи, установени
с акт на Министерския съвет по предложение
на министъра.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО
Чл. 46. (1) Дейността на дипломатическата
служба се организира въз основа на утвърдена
от министъра стратегия, която включва:
1. мисията и целите на дипломатическата
служба;
2. индикатори на основните ефекти от дейността;
3. политики за постигане на стратегическите
цели на външната политика и индикатори за
резултатите;
4. бюджетна тригодишна перспектива;
5. програми, по които се разпределя бюджетът.
(2) Стратегията се изготвя в съответствие
с програмата на правителството и въз основа
на стратегически преглед на дипломатическата
служба и се актуализира ежегодно в рамките
на процеса на изготвяне на държавния бюджет.
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(3) Въз основа на стратегията и в рамките
на утвърдения бюджет под ръководството на
постоянния секретар се изготвя годишен план
за дейността на дипломатическата служба.
(4) Ръководителите на задгранични представителства изготвят дългосрочна стратегия за
дейността в приемащата държава и годишен
план за дейността.
(5) Подробните правила за работата на
Министерството се утвърждават от министъра.
Чл. 47. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена
в Министерството изготвят становища, отчети,
доклади, докладни записки, анализи, програми,
проекти, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на
нормативни актове, проекти на международни
договори и други документи.
(2) Структурните звена в Министерството
пряко взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 48. (1) Приемът на граждани и представители на организации се извършва всеки
работен ден от служителите на Генерална дирекция „Обща администрация“ в приемната
на Министерството, намираща се в София,
ул. Александър Жендов 2, и от служителите
на дирекция „Консулски отношения“ на гише
№ 2 – София, ул. Алфред Нобел 2 – в рамките
на обявеното на интернет страницата на Министерството приемно време.
(2) Приемът на граждани и на представители
на организации от министъра или от определен от него служител на Министерството се
осъществява по предварителна писмена молба
за това до началника на кабинета.
Чл. 49. (1) Предложенията и сигналите, изпратени до Министерството, могат да се подават
лично или чрез упълномощен представител.
Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(2) Не се образува производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
(3) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени името на
подателя и адрес за обратна връзка, както и тези,
които не са подписани от автора или от негов
представител по закон или по пълномощие.
Чл. 50. (1) Работното време в Министерството е от 9,00 до 17,30 ч с обедна почивка 30
минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.
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(2) Работното време на дежурните се определя съгласно утвърден график за службите и
звената, които дават дежурства, или за служителите, които работят на смени.
(3) Постоянният секретар съгласувано с
ръководителя на структурното звено може да
определя на отделни служители работно време,
различно от работното време по ал. 1.
Чл. 51. Ръководителите на задграничните
представителства подготвят и съгласуват с
постоянния секретар вътрешни правила за
организацията на работата си, в които се конкретизират изискванията за изпълнението на
функциите на отделните служби и служители,
връзките между тях, разпределението на работното време, определянето на дежурствата,
почивките и други въпроси, свързани с дейността на представителствата.
Чл. 52. Служителите в дипломатическата
служба могат да бъдат награждавани с предметни и парични награди при условията на
Закона за дипломатическата служба и Закона
за държавния служител.
Чл. 53. (1) Служителите в дипломатическата
служба, членовете на политическия кабинет,
съветниците и експертите към него получават
допълнително месечно възнаграждение съгласно
приложение № 2:
1. за дипломатически ранг;
2. за владеене на чужди езици;
3. за работа с класифицирана информация
съгласно заповед на министъра.
(2) Допълнителното месечно възнаграждение за дипломатически ранг се изплаща само
на служителите с дипломатически ранг, които
отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3
от Закона за дипломатическата служба.
(3) Допълнителното месечно възнаграждение за владеене на чужди езици се изплаща на
служителите с дипломатически ранг само за
признато владеене на трети и следващ чужд език.
(4) Допълнителното месечно възнаграждение за владеене на чужди езици се изплаща
на държавните служители без дипломатически
ранг само за признато владеене на втори и
следващ чужд език.
(5) Владеенето и ползването на чужд език се
признава при условията и по реда на съответните
подзаконови актове, издадени от министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за
администрацията.
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Структурно звено
Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството
на външните работи
в т.ч. в задграничните представителства
Политически кабинет, включително
съветници, експертни и технически
сътрудници
Постоянен секретар
Главен секретар
дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление на
собствеността“
ди рек ц и я „Информа ц ионни т ех но логии“
дирекция „Канцелария и административно осигуряване“
дирекция „Сигурност“
дирекция „Човешки ресурси“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Генера лна дирек ци я „Политическ и
въпроси“,
в т.ч. европейски кореспондент
Генерална дирекция „Глобални въпроси“
Генерална дирекция „Европейски въпроси“
дирекция „Политика за сигурност“

Щатни
бройки

1350
20
1
1
10
8
200
59
11
44
32
54
370

8
8
8
34

дирекция „Америка, Азия, Австралия
и Океания“
дирекция „Близък изток и Африка“

25
15

дирекция „ООН и сътрудничество за
развитие“
дирекция „Права на човека“

35
15

дирекция „Институции и политики на
Европейския съюз“
дирекция „Европейски държави“

22
45

ди рек ци я „Меж д у народно п раво и
юридически въпроси“
дирекция „Консулски отношения“

33
60

дирекция „Планиране и координация“

15

дирекция „Информация и ситуационен
център“
дирекция „Държавен протокол“

25
22

Задгранични представителства

740
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Приложение № 2
към чл. 53, ал. 1
Допълнително месечно възнаграждение

Размер
(в лв.)

За дипломатически ранг:
посланик
пълномощен министър
съветник
първи секретар
втори секретар
трети секретар
аташе

255
225
200
175
145
115
100

За владеене на чужд език:
– английски, испански, италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки,
словенски, сръбски, украински,
френски, хърватски, чешки;
– албански, арменски, грузински, гръцки, датски, естонски,
казахски, латвийски, литовски,
норвеж к и, т у рск и, узбекск и,
унгарски, фински, фламандски,
холандски, шведски;
– арабски, виетнамски, иврит,
индонезийски, китайски, корейски, кхмерски, лаоски, монголски, персийски, пущу, санскрит,
суахили, урду, хинди, японски;
– други непосочени езици
За работа с класифицирана
информация
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното
осигуряване.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1А
към чл. 1

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
60

90

120
75
от 40 до 120

13591

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на методики за остойностяване
и за заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в извънболничната медицинска
помощ съгласно приложение № 1А и Методика
за заплащане на дейностите в извънболничната
медицинска помощ съгласно приложение № 1Б.
Чл. 2. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2А и Методика
за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2Б.
Чл. 3. Приема Методика за остойностяване
на дейностите в извънболничната дентална помощ съгласно приложение № 3А и Методика
за заплащане на дейностите в извънболничната
дентална помощ съгласно приложение № 3Б.

Раздел І
Методика за остойностяване на дейностите в
първичната извънболнична медицинска помощ
І. Изчисляването на реимбурсните стойности
на отделните дейности в обхвата на първичната
медицинска помощ се извършва при следната
последователност:
1. Обобщаване на информацията от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
за обема и цените на отчетените и заплатени
на общопрактикуващите лекари дейности през
последните три години;
2. Обобщаване на информацията от Националния статистически институт (НСИ) за броя
и демографската структура на населението;
3. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
ІІ. Заплащането на изпълнителите на първична медицинска помощ се формира на базата на два основни компонента – заплащане
за капитация (за брой записани задължително
здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) и заплащане
за дейност:
1. Капитационно плащане:
1.1. за лица от 0 до 18 години;
1.2. за лица от 18 до 65 години;
1.3. за лица над 65 години;
1.4. за всички лица – за осигуряване на
достъп до медицинска помощ извън обявения
си работен график на ЗЗОЛ, в съответствие
с Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от
2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г. бр. 45, 62 и 101 от
2010 г. и бр. 49, 52 и 97 от 2011 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 40 от 2004 г.“.
2. Заплащане за дейност:
2.1. Дейност по програма „Детско здравеопазване“:
а) профилактични прегледи за лица от 0
до 1 година;
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б) профилактични прегледи за лица от 1
до 2 години;
в) профилактични прегледи за лица от 2
до 7 години;
г) профилактични прегледи за лица от 7 до
18 години;
д) имунизации на лица от 0 до 18 години.
2.2. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
2.3. Дейност по диспансерно наблюдение;
2.4. Профилактични прегледи на лица над
18 години;
2.5. Имунизации на лица над 18 години;
2.6. Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от
други здравни райони;
2.7. Неблагоприятни условия.
ІІІ. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащането на базата на капитация:
1. Капитацията има 3 компонента:
1.1. дефиниране на пакета от услуги, заплащани чрез базова капитационна стойност;
1.2. базова капитационна стойност;
1.3. механизъм за определяне на броя лица,
регистрирани при всеки изпълнител.
2. Дефиниране на пакета услуги.
Пакетът услуги отразява текущите потенциални възможности за развитие на изпълнителите,
както и интеграцията на услугите в обхвата на
пакета съгласно определените в наредбата по
чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
3. Определяне размера на средствата и на
базова капитационна стойност (base per capita
rate).
Базовата капитационна стойност се изчислява от оценката на средствата, които финансиращата институция има в наличност за една
година, за да заплати за предлаганите първични
извънболнични услуги на всички изпълнители,
включени в системата за заплащане – първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП),
разделени на общия брой регистрирани при
общопрактикуващ лекар лица.
Базова
капитационна Общо средства във фонд ПИМП
стойност =
---------------------------------------------------- .
Общ брой регистрирани лица

Средствата за първична медицинска помощ
се определят като процент от общия бюджет
на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите разходи през предходната година или са
екстраполирани на базата на исторически разходи и степен на натовареност. Първоначално
изчислението отдолу нагоре се прави с цел да
се определи минималният разход за здравно
осигурено лице за предоставяне на базова услуга.
4. Изчисляване на изравняващи риска коефициенти.
За да се гарантира, че системата на капитационно заплащане осигурява подходящи стимули и компенсира доставчиците за обслужване
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на населението с различни здравни нужди, се
използват коефициенти за изравняване на финансовия риск. По този начин не се допуска
изпълнители на ПИМП да бъдат склонни да
привличат по-здрави пациенти (селекция на
риска) и да избягват регистрацията на скъпоструващите пациенти (възрастни или хронично
болни).
Калкулира се корекцията на риска спрямо
възраст (пол, здравен статус и др.), като за
целта се изчисляват коефициенти за корекция.
С тях се коригира надолу или нагоре базовата
капитационна стойност и се създават диференцирани капитационни плащания за отделните
възрастови групи.
Въвежда се допълнително заплащане (на
базата на комбинация от фактори, в т.ч. географски коефициент) за изравняване на риска
за работа в неблагоприятни региони.
5. Поддържане на базата данни на записаните пациенти.
Капитационното заплащане се основава на
регистрацията на лицата при определен изпълнител за фиксиран период от време. Броят на
регистрираните лица е една от детерминантите
на общия размер финансови средства, които
изпълнителят ще получи. Здравноосигурените
лица имат възможност (и задължението) за
свободен избор на изпълнител на медицинска
помощ за фиксиран период. Базата данни със
записаните при общопрактикуващ лекар лица
се осъвременява след приключването на всеки
отчетен период, всеки месец. Въз основа на
точните и осъвременени данни капитационното
заплащане може да бъде изменяно и приспособявано в съответствие с избора на пациентите.
6. Изчисляване на индивидуален капитационен бюджет на изпълнителя на медицинска
помощ.
Когато елементите на капитационното заплащане са конструирани: базова капитационна
стойност; брой на записаните здравноосигурени
лица; детайлна информация за характеристиките
на лицата; набор от изравнителни коефициенти,
капитационният бюджет за всеки изпълнител
се изчислява, както следва:
Капитационен бюджет на единицата i
= Σ [(коефициент за корекция за група А)
х (брой на регистрираните в група А)
х (базовата капитационна стойност)
+ (суми за работа в населени места с неблагоприятни условия)]
Коефициентите за изравняване на риска
служат за преразпределяне на средствата в
рамките на ПИМП, но те не променят размера
на наличните средства. Базовата капитационна
стойност се изчислява от претеглените средни
размери на средствата за ЗЗОЛ, които са налични във фонда за ПИМП, претеглени чрез
възрастов/пол коефициент на регистрираните
при всеки изпълнител на първична извънболнична услуга.
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7. Поддържане на финансова и управленска
система.
Като юридически лица изпълнителите на
ПИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужване на банковите
сметки, закупуване на ресурси, обслужване на
счетоводната система и за изготвянето на счетоводни и медицински отчети. Изпълнителите
на ПИМП са задължени да поддържат системи
за анализиране на финансовите резултати и
изготвянето на доклади, които могат да бъдат
използвани за подобряване разпределението на
ресурсите. Изпълнителите на ПИМП са длъжни
да поддържат вътрешни информационни системи за наблюдение и управление.
8. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства
и качество на предлаганите медицински услуги.
Капитационното заплащане потенциално
има позитивен ефект – задържане на разходите, но също и потенциално негативен ефект
за намаляване на количеството и качеството
на необходимите услуги. По тази причина се
комбинира със заплащане за дейност (допълнителен елемент от формирането на общия
финансов ресурс за работата на общопрактикуващите лекари) като гаранция, че ресурсите
са използвани за осигуряването на достъп до
необходимите по обем и качество услуги.
ІV. Методика за изчисляване на реимбурсните нива за заплащане за извършена дейност:
1. Капитацията прехвърля осигурителния
риск върху изпълнителите на медицинска помощ
и ги възпира от свръхпредлагане на услуги.
Това налага да се съчетае с използването на
базиран на резултата механизъм за заплащане
за предоставяне на специфични услуги.
2. Заплащането за извършена дейност се
базира на системата такса за услуга, при
която изпълнителят на медицинска помощ е
реимбурсиран за предоставянето на всяка индивидуална услуга. Използват се два подхода
за заплащане: първият, базиран на ресурсите
(т.нар. „retrospective cost-based“ payment), или
вторият, базиран на резултатите, като този
подход може да бъде въведен с определянето
на показатели за качество като допълнителен
финансов стимул за изпълнителите на медицинска помощ.
Раздел ІІ
Методика за остойностяване на дейностите в
специализираната извънболнична медицинска
помощ
І. Изчисляването на реимбурсните стойности
на отделните дейности в обхвата на специализираната медицинска помощ се извършва при
следната последователност:
1. Обобщаване на информацията от НЗОК
за обема и цените на отчетените и заплатените
на специалистите дейности през последните
три години.
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2. Изчисляване на нови реимбурсни цени
на базата на прогнозни обеми.
ІІ. Заплащането на изпълнителите на специализирана помощ се основава на следната
методика:
1. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1.1. Първични посещения;
1.2. Вторични посещения;
1.3. Профилактика на лица до 18 години;
1.4. Профилактика на лица над 18 години
с рисков профил;
1.5. Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
1.6. Диспансерно наблюдение;
1.7. Дейности, свързани с лечебноконсултативните комисии (ЛКК);
1.8. Високоспециализирани медицински
дейности в извънболничната специализирана
помощ;
1.9. Физиотерапия и рехабилитация.
2. Определяне размера на средствата за
специализирана извънболнична медицинска
помощ (СИМП).
Средствата за специализирана медицинска
помощ се определят като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически разходи, обем дейности и натовареност.
Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или при включването на допълнителни дейности.
3. Определяне на единичната стойност на
услугата (посещение).
Първоначално изчислението се прави отдолу нагоре с цел да се определи минималният
разход на здравноосигурено лице за предоставяне на базова дейност от обхвата на основния
пакет за съответната специалност. Разходите се
определят като преки и непреки и се извършва
процентно разпределение по видовете здравни
услуги, предлагани от специалистите. След
това този минимум може да бъде повишен
чрез разпределение отгоре надолу на ресурсите
за специализираната извънболнична помощ.
Комбинирането на двата подхода осигурява
бюджетно неутрален механизъм за разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
3.1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности;
3.2. Разпределение на непреките (фиксираните) административни разходи;
3.3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).
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Единична цена за посещение
Σ Общите годишни разходи за здравна услуга Х
в лечебно заведение i
= -----------------------------------------------------------------------Σ [(Брой на услугата Х, предоставена в лечебното
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) х (12 месеца)]

или

Глобална средна единична цена на посещение
ΣΣ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение i
по време на периода на проучване
= ------------------------------------------------------------------------.
ΣΣ[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) х (12 месеца)]

За да се обобщят единичните цени за посещение, те се превръщат в относителни тегла
чрез разделянето на разходите за всяка група
от услуги на общите средни разходи:
Относителна
Единичната цена за услуга X
единична цена X = ------------------------------------------------.
Глобалната средна цена за услуга

4. Поддържане на финансова и управленска
система.
Като юридически лица изпълнителите на
СИМП са отговорни за планирането и изпълнението на бюджетите, обслужването на банковите
сметки, закупуването на ресурси, обслужването
на счетоводната система и изготвянето на счетоводни и медицински отчети. Изпълнителите
на СИМП са задължени да поддържат системи
за анализиране на финансовите резултати и
изготвянето на доклади, които могат да бъдат
използвани за подобряване разпределението на
ресурсите. Изпълнителите на СИМП са длъжни
да поддържат вътрешни информационни системи за наблюдение и управление.
5. Системи за наблюдение и гарантиране на
ефективното разходване на публични средства
и качество на предлаганите медицински услуги.
Раздел ІІІ
Методика за остойностяване на дейностите в
медико-диагностичната извънболнична медицинска помощ
І. Дефиниране на пакета услуги.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Клинична лаборатория;
2. Клинична микробиология;
3. Медицинска паразитология;
4. Рентгенология;
5. Вирусология;
6. Обща и клинична патология;
7. Имунология;
8. Имунохематология.
Изследванията са планирани да осигурят
необходимия обем дейности по повод на остри състояния и заболявания за реализиране
на профилактичната дейност и за диагностика
на хронично болните лица съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и
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60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 58 и 97
от 2011 г.), както и на базата на договорените
в Националния рамков договор условия за
оказване на медицинската помощ.
ІІ. Определяне размера на средствата за
медико-диагностичните дейности (МДД).
Средствата се определят като процент от
общия бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на фактическите разходи през предходната
година за всеки конкретен вид изследване или
са екстраполирани на базата на исторически
разходи и отчетен обем дейности. Разпределението може да бъде променяно при промяна
на обхвата от услуги или включването на допълнителни дейности.
ІІІ. Определяне на единичната стойност на
услугата.
Първоначално изчислението се прави отдолу
нагоре с цел да се определи минималният разход
на здравноосигурено лице за предоставяне на
базова дейност от обхвата на основния пакет.
Разходите се определят като преки и непреки
и се извършва процентно разпределение по
видовете медико-диагностични дейности. След
това този минимум може да бъде повишен
чрез разпределение отгоре надолу на ресурсите за МДД. Комбинирането на двата подхода
осигурява бюджетно неутрален механизъм за
разпределение на ресурсите.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности.
2. Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи.
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка една от
услугите в извънболничната помощ, се разделя
на общото време, отделяно за всички здравни
услуги (времето може да се разпредели по
специалности).
Единична цена за посещение
Σ Общите годишни разходи за здравна услуга Х в
лечебно заведение i
= ------------------------------------------------------------------------.
Σ[(Брой на услугата Х, предоставена в лечебното
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) x (12 месеца)]

или

Глобална средна единична цена на посещение
ΣΣ Общите разходи за услуга Х в лечебно заведение
i по време на периода на проучване
= ------------------------------------------------------------------------.
Σ Σ [(Брой на услугата Х, извършена в лечебно
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) x (12 месеца)]

За да се обобщят единичните цени за посещение, те се превръщат в относителни тегла
чрез разделянето на разходите за всяка група
от услуги на общите средни разходи:
Относителна
Единичната цена за услуга х
единична цена х = ----------------------------------------------.
Глобалната средна цена за услуга
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ІV. Поддържане на финансова и управленска
система.
Изпълнителите на МДД са задължени да
поддържат системи за анализиране на финансовите резултати и изготвянето на доклади,
които могат да бъдат използвани за подобряване
разпределението на ресурсите. Изпълнителите
на МДД са длъжни да поддържат вътрешни
информационни системи за наблюдение и
управление.
Приложение № 1Б
към чл. 1

МЕТОДИКА

за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Раздел І
Методика за заплащане на медицинските
дейности в първичната извънболнична помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща договорената и
извършената дейност на изпълнителите на
първична извънболнична помощ (ПИМП)
съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантирани от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г. и бр. 49, 52 и 97 от 2011 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 40 от 2004 г.“,
по следните елементи:
1. медицинско обслужване на задължително
здравноосигурените лица (ЗЗОЛ), включени в
регистъра на изпълнител на ПИМП, по основен пакет за ПИМП съгласно Наредба № 40
от 2004 г.;
2. профилактична дейност по програма
„Детско здравеопазване“;
3. профилактична дейност по програма
„Майчино здравеопазване“ на ЗЗОЛ, избрали
общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за изпълнител
по тази програма;
4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4
и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 58 и 97
от 2011 г.), наричана по-нататък „Наредба № 39
от 2004 г.“, и списъка на заболяванията за деца
и възрастни, подлежащи на диспансеризация
от ОПЛ, за които НЗОК заплаща съгласно
приложение по Националния рамков договор
(НРД) за медицинските дейности;
5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над
18-годишна възраст съгласно Наредба № 39 от
2004 г. и приложение по НРД;
6. работа на практики в населени места с
неблагоприятни условия;
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7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото
си на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория на територията на друг
здравен район, обърнало се към изпълнител
на ПИМП инцидентно по повод на остро възникнало състояние;
8. осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща, когато са спазени всички нормативни изисквания,
извършени са дейностите от основния пакет
и са изпълнени всички изисквани медицински
дейности съгласно приложения по НРД и ЗЗОЛ,
на които е оказана медицинската помощ, са с
непрекъснати осигурителни права към датата
на извършване на медицинската услуга.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на ПИМП дейностите
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
определя в зависимост от възрастта и броя на:
1. задължително здравноосигурените лица с
постоянен избор при изпълнителя на ПИМП;
2. задължително здравноосигурените лица,
направили временен избор при изпълнителя
на ПИМП.
(2) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява с броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са
направили временен избор при друг изпълнител
на ПИМП, за периода на временния избор.
(3) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1 се определя към
последно число на месеца или към датата на
прекратяване на договора.
(4) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, заплащането се
изчислява пропорционално на календарните
дни на действие на договора през месеца.
(5) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва месечно след проверка по:
1. хартиена или електронна фактура при
възможност на НЗОК да приема електронни
фактури;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 3. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 2
се дължи:
1. за извършен профилактичен преглед при
лица на възраст от 0 до 18 години съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г.;
2. за извършена задължителна планова
имунизация или реимунизация (в т. ч. проба
Манту) съгласно Имунизационния календар
на Република България – приложение № 1
към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 от 2005 г. за
имунизациите в Република България (обн., ДВ,
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бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г.,
бр. 5 и 106 от 2007 г. и бр. 57 от 2009 г.), наричана по-нататък „Наредба № 15 от 2005 г.“, на
лице на възраст от 0 до 18 години, като общият
брой на заплатените имунизации на едно лице
не може да надвишава максималния брой.
(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна),
спецификация, месечни отчети и електронен
отчет за извършената дейност по програма
„Детско здравеопазване“, отразена в амбулаторните листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 4. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 3
се дължи за извършен преглед на лице, включено в програма „Майчино здравеопазване“
при изпълнителя на ПИМП.
(2) Включването на ЗЗОЛ, осъществили
правото си на избор на ОПЛ за изпълнител
на програма „Майчино здравеопазване“, се
извършва след доказване на бременността.
(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 3 се извършва месечно
след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
по програма „Майчино здравеопазване“, отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат.
(4) Общият брой на заплатените профилактични прегледи за една бременност не може
да надвишава максималния брой.
Чл. 5. (1) За медицинската помощ по чл. 1,
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на
ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
(2) Когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
то ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само от
ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично
желание за извършването є от специалист. В
тези случаи ЗЗОЛ вече е диспансеризиран при
ОПЛ за съответното заболяване от същия клас
и за медицинската помощ по диспансерно наблюдение се заплаща на ОПЛ по реда на ал. 1.
(3) Заплащането на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 4 се извършва месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна),
спецификация, месечни отчети и електронен
отчет за извършената дейност по диспансерно
наблюдение на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
(4) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 4 се осъществява в случаите, в които са извършени
дейностите от основния пакет и са назначени
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всички медицински дейности съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба
№ 40 от 2004 г. и приложение по НРД.
(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща за не повече от предвидения
максимален брой прегледи за заболяването с
най-висока честота на наблюдение.
(6) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година се
заплаща пропорционално на оставащите месеци
до края на годината.
Чл. 6. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща:
1. само един годишен профилактичен преглед
на ЗЗОЛ над 18 години;
2. за извършена задължителна имунизация
съгласно Имунизационния календар на Република България (приложение № 1 към чл. 2,
ал. 2 от Наредба № 15 от 2005 г.).
(2) Общият брой на заплатените имунизации
на едно лице не може да надвишава максималния брой, определен по ал. 1, т. 2.
(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 5 се извършват месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), спецификация, месечни отчети, електронен
отчет за извършената дейност по профилактика
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 7. (1) Изпълнителят на ПИМП има право
на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 6, когато населеното място, в което е регистриран адресът на
лечебното заведение, отговаря на критериите,
обуславящи го като неблагоприятно.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за
работа на практики в населени места с неблагоприятни условия, се определят от управителя
на НЗОК съгласно методика.
(3) При наличие на повече от един изпълнител на ПИМП с месторазположение
на практиката в населеното място по ал. 2
сумата се разпределя пропорционално на броя
регистрирани при ОПЛ от лечебното заведение – изпълнител на ПИМП, ЗЗОЛ от това
населено място.
(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към
момента на сключване на индивидуалния договор и се вписват в него.
(5) Когато договорът е сключен или прекратен през текущия месец, сумата се изчислява пропорционално на календарните дни на
действие на договора през месеца.
(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократно плащане за работа в неблагоприятни
условия при наличие на следните две условия:
1. разкрита амбулатория в обособена в областната здравна карта практика, която е била
незаета в продължение на последните 6 месеца;
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2. декларирано осигуряване на достъп на
ЗЗОЛ до медицинска помощ извън обявения си
работен график по начина, посочен в т. ІХ, 3
от приложение № 1 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 8. (1) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 7
е за извършено посещение на ЗЗОЛ с регистрация в друг здравен район при лекаря при
следните условия:
1. задължително здравноосигуреното лице е
временно извън здравния район, където е осъществило избор на ОПЛ, и при посещението
си представи здравноосигурителна книжка или
е осигурено в друга държава лице, потърсило е
помощ по повод на остро възникнало състояние
и при посещението си:
а) представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК и/или удостоверение за
регистрация към НЗОК;
б) попълни „Декларация при ползване от
осигурени лица на права на спешна и неотложна
помощ от пакета на НЗОК срещу представена
ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“;
2. изпълнителят отчита не повече от две
посещения на едно и също ЗЗОЛ за месеца.
(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП
по чл. 1, ал. 1, т. 7 се извършват месечно
след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети
и електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 9. (1) Изпълнителят на ПИМП има право
на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8, в случай че
осигурява достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗЗОЛ по един от
начините, посочени в Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Заплащането за осигуряване на достъп до
медицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗЗОЛ от изпълнителя на ПИМП се
осъществява след представяне на декларация
по образец съгласно приложение към НРД за
медицински дейности.
(3) Заплащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се
извършва, когато изпълнителят на ПИМП
осигурява достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗЗОЛ чрез
дежурен кабинет на лечебно заведение:
1. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗЛЗ, в което
ОПЛ е съучредител;
2. по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗЛЗ, което
е разположено в община, която се намира в

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

селски или планински район съгласно таблица
№ 4 от приложение № 1 към Наредба № 40
от 2004 г.
(4) Изпълнителят на ПИМП има право на
заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8 след сключване
на договор за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен
график на ЗЗОЛ със:
1. лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ ЗЛЗ,
сключили договор с НЗОК и разкрили дежурен
кабинет на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;
2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „а“ ЗЛЗ, което е разположено в община, която се намира в селски или планински
район съгласно таблица № 4 от приложение
№ 1 към Наредба № 40 от 2004 г., сключило
договор с НЗОК и разкрило дежурен кабинет
на не повече от 35 км от месторазположението
на практиката на общопрактикуващия лекар.
(5) Лечебните заведения по ал. 4 следва да
представят договори за обслужване на ЗЗОЛ в
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
и осигуряват постоянно присъствие на лекар.
(6) Извън случаите по ал. 3 и 4 изпълнител
на ПИМП има право на заплащане по чл. 1,
ал. 1, т. 8, когато осъществява дейността си:
1. индивидуално чрез 24-часово осигуряване
на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента – по преценка на
самия ОПЛ;
2. чрез организиране на график на дежурства между ОПЛ от отделните практики за
първична извънболнична помощ за обслужване
на пациентите в амбулатория или в дома на
пациента – по преценка на съответния дежурен
ОПЛ, в интервала между 8 ч сутринта и 20
ч вечерта – през работните дни, и минимум
6 часа – през почивните и празничните дни;
в тези случаи ОПЛ са длъжни да представят
месечен график за дежурствата в РЗОК в срок
не по-късно от 20-о число на предходния месец.
(7) Лечебното заведение по ал. 6, т. 2 следва
да е разположено в община, която се намира
в селски или планински район съгласно таблица № 4 от приложение № 1 към Наредба
№ 40 от 2004 г.
(8) Плащането по чл. 1, ал. 1, т. 8 се извършва месечно след проверка по:
1. фактура (хартиена или електронна);
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационните
форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат;
4. електронен отчет за извършената дейност,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
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Раздел ІІ
Методика за заплащане на медицинските
дейности в специализираната извънболнична
помощ
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената
дейност от изпълнители на специализирана
извънболнична помощ (СИМП) съгласно Наредба № 40 от 2004 г. и НРД, както следва:
1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности извън случаите по т. 2 – 10, по следните
специалности: „Акушерство и гинекология“,
„Вътрешни болести“, „Гастроентерология“,
„Детска гастроентерология“, „Гръдна хирургия“,
„Педиатрия“, „Ендокринология и болести на
обмяната“, „Детска ендокринология и болести
на обмяната“, „Инфекциозни болести“, „Кардиология“, „Детска кардиология“, „Клинична
алергология“, „Педиатрия“ и „Клинична алергология“, „Клинична токсикология“, „Клинична
хематология“, „Детска клинична хематология
и онкология“, „Кожни и венерически болести“,
„Неврохирургия“, „Нервни болести“, „Детска
неврология“, „Нефрология“, „Детска нефрология
и хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“,
„Очни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Детска пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска психиатрия“, „Ревматология“,
„Детска ревматология“, „Съдова хирургия“,
„Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“,
„Хирургия“, „Медицинска паразитология“,
„Медицинска онкология“;
2. преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст,
включващ общомедицински и специализирани
медицински дейности, извършени от лекарспециалист с придобита специалност по: „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“, „Детска
ендокринология и болести на обмяната“, „Детска кардиология“, „Педиатрия“ и „Клинична
алергология“; „Детска клинична хематология
и онкология“, „Детска неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“, „Детска пневмология
и фтизиатрия“, „Детска психиатрия“, „Детска
ревматология“, по повод на остро възникнало
състояние и по назначение на ОПЛ;
3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до
18-годишна възраст, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности,
извършени от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“, съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. и приложение по НРД;
4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар-специалист с придобита специалност по „Акушерство и гинекология“ (по програма „Майчино
здравеопазване“), извършващ профилактични
прегледи на бременни, съгласно Наредба № 39
от 2004 г. и приложение по НРД;
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5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи, включващ
общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар-специалист
с придобита специалност по: „Акушерство
и гинекология“, „Урология“, „Кардиология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Гастроентерология“, „Вътрешни болести“ или
„Хирургия“, съгласно приложение по НРД;
6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение по НРД,
извършен от специалиста, водещ диспансерното
наблюдение;
7. общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по
„Физикална и рехабилитационна медицина“;
8. високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от основния
пакет СИМП;
9. специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по
пакети: „Вирусология“, „Имунология“, „Клинична лаборатория“, „Клинична микробиология“,
„Медицинска паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и клинична патология“ и „Образна
диагностика“;
10. общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК заплаща, когато са спазени всички нормативни изисквания,
изпълнени са всички изисквани медицински
дейности съгласно НРД и ЗЗОЛ, на което е
оказана специализираната помощ, е с непрекъснати здравноосигурителни права към датата
на извършване на дейността.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите на СИМП дейностите
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 11. (1) За видовете специализирана
медицинска помощ по чл. 10, ал. 1, т. 1 се
заплаща за:
1. реализирано първично посещение при
специалист по повод заболявания и състояния;
2. реализирано вторично посещение по повод
заболявания и състояния.
(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
и с електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – копие от удостоверителния документ за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
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(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се
отчитат с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените
вторични посещения през месеца, но не повече
от 50 на сто от общия брой на отчетените през
месеца първични посещения по ал. 1, т. 1.
(5) За видовете специализирана помощ по
пакети „Хирургия“ и „Ортопедия и травматология“ на изпълнителя се заплащат отчетените
вторични посещения до броя на отчетените
през месеца първични посещения, при които
на ЗЗОЛ са извършени хирургични и ортопедични процедури, определени със заповед на
управителя на НЗОК.
(6) Заплащането по чл. 10, ал. 1, т. 1 е месечно след проверка по фактура (хартиена или
електронна), спецификация, месечни отчети,
медицински направления и електронен отчет
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 12. (1) За видовете специализирана помощ по чл. 10, ал. 1, т. 2 се заплаща за:
1. реализирано първично посещение от
ЗЗОЛ до 18-годишна възраст при лекар с придобита специалност по: „Педиатрия“, „Детска
гастроентерология“, „Детска ендокринология и
болести на обмяната“, „Детска кардиология“,
„Педиатрия“ и „Клинична алергология“, „Детска
клинична хематология и онкология“, „Детска
неврология“, „Детска нефрология и хемодиализа“, „Детска пневмология и фтизиатрия“,
„Детска психиатрия“, „Детска ревматология“,
по повод на остри състояния;
2. реализирано вторично посещение по повод
на същото състояние.
(2) Първичното посещение по ал. 1, т. 1 за
месеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
и с електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, а за осигурени
в друга държава лица – и копие от удостоверителния документ за право на обезщетения
в натура в случай на болест и майчинство и
„Декларация при ползване от осигурени лица
на права на спешна и неотложна помощ от
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
(3) Вторичното посещение по ал. 1, т. 2 се
отчита с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат.
(4) За видовете специализирана помощ по
ал. 1 се заплащат отчетените вторични посещения за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст по по-
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вод остри състояния, но не повече от броя на
отчетените през месеца първични посещения
по ал. 1, т. 1.
(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна),
финансово-отчетните документи, електронен
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена
в амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат, и медицинските направления – бланка
МЗ-НЗОК № 3.
Чл. 13. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 3 се заплаща за
извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ
до 18-годишна възраст от лекар с придобита
специалност по „Педиатрия“.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, издадено от ОПЛ без придобита
специалност по „Педиатрия“, когато на лицето
е оказана медицинска помощ по програма
„Детско здравеопазване“ при първо посещение,
а за осигурени в друга държава лица – и копие
от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за
извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение
по НРД по програма „Детско здравеопазване“.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна),
финансово-отчетните документи, първичните
медицински документи и с електронен отчет
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
Чл. 14. (1) За видовете специализирана помощ по чл. 10, ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен
профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включено в
програма „Майчино здравеопазване“ и избрало
специалист по „Акушерство и гинекология“ за
наблюдение на бременността, както следва:
1. за реализирано първично посещение на
ЗЗОЛ, направили първоначален избор на специалист по „Акушерство и гинекология“;
2. за реализирано вторично посещение по
повод на същото състояние или реализирано
посещение при преизбор на специалист.
(2) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
първични по ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. когато при прегледа от лекар-специалист
на база издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3, се
установи, че се касае за състояния, включени
в Наредба № 39 от 2004 г. и в приложения по
НРД, и бременните подлежат на профилакти-
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ка; в този случай диагнозата, МКБ кодът на
заболяването и видът на прегледа се отразяват
в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на специалист по
„Акушерство и гинекология“ на база издадено
от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3, се установи, че
се касае за ново състояние на бременната или
за заболяване, включени в Наредба № 39 от
2004 г. и в приложение по НРД.
(3) Профилактичните прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“ се заплащат като
вторични по ал. 1, т. 2 в следните случаи:
1. при реализирано вторично посещение по
повод същото състояние на бременната при
същия специалист или преизбор на специалист на база издадено от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение или по програма „Майчино здравеопазване“, провеждани от един и същ лекарспециалист по „Акушерство и гинекология“,
се установи, че се касае за ново заболяване
(състояние), включено в Наредба № 39 от
2004 г. и в приложения по НРД; в този случай
диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът
на прегледа се отразяват в амбулаторния лист
и не се изисква ново направление;
3. когато при реализирано вторично посещение при лекар-специалист по „Акушерство
и гинекология“ се установи, че се касае за
състояние (заболяване), включено в Наредба
№ 39 от 2004 г. и в приложения по НРД; в
този случай диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в
амбулаторния лист.
(4) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, и с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, когато на
лицето е оказана медицинска помощ по програма „Майчино здравеопазване“ при първо
посещение, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.
(5) На изпълнителя на СИМП се заплаща за
извършените по Наредба № 39 от 2004 г. профилактични прегледи на ЗЗОЛ и по приложение
по НРД по програма „Майчино здравеопазване“.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна), електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, и основанието
за включване в програма „Майчино здравеопазване“ при първично посещение или при
посещение по повод на преизбор на специалист
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по „Акушерство и гинекология“ – „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК
№ 3, издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението за
регистрация към НЗОК.
Чл. 15. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 5 се заплаща за извършен профилактичен преглед на ЗЗОЛ над
18-годишна възраст.
(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат
пред РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК
№ 3, издадено от ОПЛ, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверението за
регистрация към НЗОК.
(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща
за извършените профилактични прегледи на
ЗЗОЛ, но не повече от един годишен преглед
при всеки един от посочените специалисти.
(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка по фактура (хартиена или електронна),
спецификация, електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат,
и основанието за включване – „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
издадено от ОПЛ.
Чл. 16. (1) Специализираната медицинска
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 7 се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение.
(2) За физиотерапевтичен курс на лечение на
определено заболяване се приема комплексно
лечение, включващо първоначалния преглед на
лекар-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ с оценка на обективното
състояние на пациента с назначен общ брой
процедури – до 20 в курс, от група 1 и/или 2,
или 3 по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението за даденото лице, както и
заключителен преглед с оценка на резултатите
от проведеното лечение.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3,
включени в курс на лечение по физиотерапия
и рехабилитация, се отразяват непосредствено
при провеждането им в бланка МЗ № 509-89
за физикална терапия и рехабилитация.
(4) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за проведена процедура от физиотерапевтичния курс на лечение за следните групи:
1. група 1 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични
техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратна терапия и кинезитерапевтични
техники;
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4. заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен брой
на проведените процедури.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
пред РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с „Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, а за осигурени в друга държава
лица – и копие от удостоверителния документ
за право на обезщетения в натура в случай на
болест и майчинство и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(6) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за заключителен преглед, извършен не
по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня,
в който е извършена последната процедура.
(7) При неотчитане на прегледа по ал. 4,
т. 4 се заплаща само отчетената дейност по
ал. 4, т. 1 – 3.
(8) Заплащането е месечно след проверка по
фактура (хартиена или електронна), спецификация, електронен отчет за извършената дейност
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат и „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3.
Чл. 17. (1) За видовете специализирана
помощ по чл. 10, ал. 1, т. 6 се заплаща за
извършен преглед на ЗЗОЛ с едно или повече
заболявания на диспансерно наблюдение от
лекар-специалист:
1. за реализирано първично посещение
на ЗЗОЛ, направили първоначален избор на
лекар-специалист, извършващ диспансерното
наблюдение;
2. за реализирано вторично посещение или
посещение при преизбор на специалист.
(2) Случаите, в които прегледите за оказаната
помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като първични по ал. 1, т. 1, са:
1. когато при първоначално посещение при
лекар-специалист на база издадено от ОПЛ
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, се установи, че се касае за заболявания, включени в Наредба № 39 от 2004 г.
и в приложение от НРД, ЗЗОЛ подлежат на
диспансеризация; в този случай диагнозата, МКБ
кодът на заболяването и видът на прегледа се
отразяват в амбулаторния лист;
2. когато при преизбор на лекар-специалист
на база издадено от ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
се установи, че се касае за ново заболяване,
включено в Наредба № 39 от 2004 г. и в приложение на НРД.
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(3) Случаите, в които прегледите за оказаната
помощ по диспансерно наблюдение се заплащат
като вторични по ал. 1, т. 2, са:
1. при реализирано вторично посещение по
повод същото заболяване при същия специалист или преизбор на специалист на базата на
издадено направление от ОПЛ „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
по повод същото заболяване;
2. когато при прегледи по диспансерно
наблюдение, провеждани от един и същ лекарспециалист, се установи, че се касае за ново
заболяване от същият клас по МКБ 10, включено в Наредба № 39 от 2004 г. и приложение
по НРД; в този случай диагнозата, МКБ кодът
на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист и не се изисква ново
направление;
3. когато едно диспансеризирано лице до
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
то ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по
вид, обем и честота) за всички заболявания
само от лекар-специалист съгласно НРД; в
тези случаи ЗЗОЛ вече е диспансеризиран
при специалиста за съответното заболяване
от същия клас;
4. когато едно диспансеризирано лице над
18 години е със заболявания, класифицирани в
един клас, но с различни МКБ кодове, за едни
от които подлежи на диспансерно наблюдение
при ОПЛ, а за други – при лекар-специалист,
то ЗЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение
(медицински дейности и изследвания по вид,
обем и честота) за всички заболявания само
от ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично желание за извършването є от специалист.
(4) За видовете специализирана помощ се
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които са
спазени всички изисквания за извършване на
специализирани медицински дейности съгласно
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба № 40 от 2004 г. и приложение по НРД,
но за не повече от предвидения оптимален
брой прегледи за заболяването с най-висока
честота на наблюдение.
(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита
в РЗОК с електронен отчет за извършената
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, с
„Медицинско направление за консултация или
провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, при първично посещение или посещение по повод на
преизбор на диспансеризиращ специалист, а за
осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверението за регистрация към НЗОК;
„Медицинско направление за консултация или
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провеждане на съвместно лечение“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3, издадено от ОПЛ, не се изисква, когато ЗЗОЛ се диспансеризира при
посещение по друг повод.
(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна), финансово-отчетни документи, първични
медицински документи и електронен отчет
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в
амбулаторни листове в определен от НЗОК
формат.
(7) При първоначална диспансеризация за
дадено заболяване общият брой прегледи за
пациента за съответната календарна година се
заплаща пропорционално на оставащите месеци
до края на годината.
Чл. 18. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализирана
медицинска дейност (ВСМД) на изпълнителите
на медицинска помощ по цени, определени по
реда на чл. 55д ЗЗО.
(2) Заплащането за ВСМД, включително
общомедицинските и специализираните дейности, се извършва в случаите, в които това се
налага от естеството на високоспециализираната
дейност, от записа на резултатите от дейността,
когато това е възможно, и интерпретацията на
резултатите.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за ВСМД, ако дейността е назначена от
лекар-специалист с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3А, а за дейностите по пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“ – и от
изпълнител на ПИМП, а за осигурени в друга
държава лица – и копие от удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.
(4) С едно „Медицинско направление за
високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3А, може да бъде отчетена само
една ВСМД.
(5) Високоспециализираната медицинска
дейност за месеца се отчита в РЗОК с електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен от
НЗОК формат, и с „Медицинско направление
за високоспециализирани дейности“ – бланка
МЗ-НЗОК № 3А.
(6) Заплащането за ВСМД е месечно след
проверка на фактура (хартиена или електронна),
финансово-отчетните документи, първичните
медицински документи и електронен отчет за
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.
Чл. 19. На изпълнители на СИМП се заплаща по реда на тази методика за извършена и
отчетена дейност по чл. 10, ал. 1, т. 10.
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Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършена и отчетена
медицинска експертиза на работоспособността
на всеки член на обща или специализирана
лечебноконсултативната комисия (ЛКК), но
на не повече от трима членове.
(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ-НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат, издаден от председателя на
ЛКК, а за осигурени в друга държава лица – и
копие от удостоверителния документ за право
на обезщетения в натура в случай на трудови
злополуки или професионални заболявания.
(3) Заплаща се за извършен и отчетен преглед
за подготовка за ЛКК, за преглед по искане на
ЛКК/Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ) или за преглед за подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от
Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК).
(4) Прегледът по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ-НЗОК № 6, и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, а за
осигурени в друга държава лица – и копие от
удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на трудови злополуки
или професионални заболявания.
Чл. 21. Регулацията на броя на специализираните медицински дейности и стойността на
медико-диагностични дейности в извънболничната помощ се осъществява съгласно Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за съответната година по ред, определен
от Надзорния съвет на НЗОК.
Раздел ІІІ
Методика за заплащане на медико-диагностичните дейности
Чл. 22. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за медико-диагностичната
дейност, назначена и извършена съобразно
националните медицински стандарти, Наредба
№ 40 от 2004 г., включително за интерпретацията на резултатите.
(2) В заплащането не се включват стойността
на контрастната материя и цената за вземане
на биологичен материал.
(3) Отчетените високоспециализирани медико-диагностични дейности, кодирани с начални
символи „10“, се заплащат само когато са назначени от изпълнител на СИМП, а за ВСМДИ
„Мамография на двете млечни жлези“ от пакет
„Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“,
„Туморни маркери: PSA“ и „Изследване на урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична
лаборатория“ – и от изпълнител на ПИМП.
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(4) Заплащането по ал. 3 е месечно след проверка на фактурата (хартиена или електронна),
финансово-отчетните документи, първичните
медицински документи и електронен отчет,
съдържащ назначената и извършена медикодиагностична дейност, във формат, определен
от НЗОК.
Чл. 23. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медико-диагностични дейности
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Раздел ІV
Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ
Чл. 24. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ (ИМП) се отчитат, като представят
ежемесечно в РЗОК фактура (хартиена или
електронна), финансово-отчетни документи,
първични медицински документи и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат, и/или електронен отчет,
съдържащ назначената и извършена медикодиагностична дейност и първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на ОПЛ,
придружени с електронен отчет в определен от
НЗОК формат, по утвърден график до третия
работен ден на месеца, следващ отчетния.
(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени в други държави лица, се представя на
отделна фактура (хартиена или електронна),
придружена със съответната отчетна документация, определена в НРД.
(3) Изпълнителите на ПИМП представят
ежемесечно в РЗОК първите екземпляри от
регистрационните форми за избор на новозаписаните пациенти в пациентска листа на ОПЛ,
придружени с електронен отчет в определен
от НЗОК формат, в сроковете по ал. 1 и в
случаите, когато не отчитат дейност.
Чл. 25. (1) Електронните отчети: за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове, за новозаписани пациенти,
за назначената и извършена медико-диагностична дейност, в определен от НЗОК формат,
се връщат за корекция на ИМП, в случай че
след обработките им се установят следните
фактически грешки:
1. фактически грешки при отчитане на
ПИМП и СИМП:
а) сгрешен код по МКБ на заболяване при
правилно попълване на диагноза;
б) неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
в) грешни данни за изпращащ лекар (РЦЗ/
РЗИ, УИН, код на специалност) при вярно изписани такива в направленията за консултация
и съвместно лечение – бланка МЗ-НЗОК № 3,
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за високоспециализирани дейности – бланка
МЗ-НЗОК № 3А, и талона за медицинска експертиза – бланка МЗ-НЗОК № 6;
г) грешни данни на ЗЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер) или на лицето, направило избора, в електронния отчет на ПИМП за
новозаписани пациенти при вярно изписани
такива в регистрационната форма за избор на
личен лекар;
2. фактически грешки при отчитане на медико-диагностичните дейности:
а) неточно посочен номер на направление
за медико-диагностична дейност в електронен
отчет при вярно изписан такъв на хартиен
носител;
б) грешни данни на ЗЗОЛ (ЕГН, ЛНЧ,
осигурителен номер) в електронен отчет при
вярно изписан такъв в направление за медико-диагностична дейност на хартиен носител;
в) грешни данни (РЦЗ/РЗИ, УИН, код на
специалност) на изпращащия/извършващия
лекар при вярно изписани такива на хартиен
носител;
г) сгрешен код по Международната класификация на болестите (МКБ) на заболяване
при вярно изписан такъв на хартиен носител;
д) сгрешен код на извършена дейност при
вярно изписан такъв на хартиен носител;
е) грешен номер на амбулаторен лист в
електронен отчет при вярно изписан такъв на
хартиен носител.
(2) При нарушена структура на файла, водеща до невъзможност за обработка на електронния отчет по вина на ИМП, РЗОК връща
електронния отчет на ИМП. Изпълнителят на
медицинска помощ коригира електронния отчет.
(3) Плащанията на ИМП се извършват
чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ
отчетния.
Чл. 26. При неспазване на посочения в
чл. 24, ал. 1 срок за представяне на отчетните
документи от ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за
следващия период за отчитане.
Чл. 27. (1) Условие за плащане на ИМП е
точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и
точно изпълнение на дейността.
(2) Не се заплаща по предвидения ред за
извършени дейности от ИМП, ако те не са
отчетени за два последователни месеца.
(3) Не се заплаща по предвидения ред за
извършена от ИМП дейност за период, който
изпълнителят вече е отчел.
Чл. 28. (1) При констатиране на фактическите грешки по чл. 25, ал. 1 РЗОК връща
електронния отчет на ИМП за отстраняването
им. Изпълнителят на медицинска помощ предоставя коригирания електронен отчет в срок
до един работен ден.
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Чл. 29. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансово-отчетните документи – фактура и спецификация, РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 16-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връщат спецификация и отчети за отчетената дейност за
корекции и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и в
дебитните/кредитните известия към тях не се
разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени или поправени фактури и/или дебитни/кредитни известия са
отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на ИМП или на РЗОК, за анулирането им
ИМП съставя протокол – за всяка от страните,
който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата – за всяка от страните,
върху съставения протокол.
(6) След като получи екземпляр от протокола по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на
ИМП екземпляра от фактура за анулиране и
получава новосъставената.
(7) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИМП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(8) Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове в
текущия или в следващия отчетен период.
Чл. 30. Плащанията се извършват по банков
път в левове по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 31. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
ИМП носят отговорност съгласно условията
на действащия НРД.
Чл. 32. Когато плащането за извършените и
отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи
законна лихва за забава за просроченото време.
Чл. 33. Управителят на НЗОК по предложение на директорите на РЗОК утвърждава
списък на населените места с неблагоприятни
условия за работа на изпълнителите на ПИМП
съгласно методика.
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Приложение № 2А
към чл. 2

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в болничната
медицинска помощ
І. Изчисляването на единните реимбурсни
цени на отделните клинични пътеки (КП) се
извършва чрез:
1. Обобщаване на информацията от лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП) за
фактически извършените разходи от различните
видове болници;
2. Изчисляване на нови единни реимбурсни
цени;
3. Изчисляване на необходимите средства на
национално ниво на базата на новите единни
реимбурсни цени и прогнози за броя пациенти
по клинични пътеки.
ІІ. Предлаганото определяне на нови реимбурсни цени се базира на единни цени за цялата
система. Избрана е нелинейна трансформация,
която при голямо относително надценяване/
подценяване на клиничната пътека приближава максимално новата цена до действителния
разход.
1. Новите реимбурсни цени са еднакви за
различните видове лечебни заведения;
2. Новите реимбурсни цени се определят
на базата на анализ на съотношенията между
досегашните реимбурсни цени и реалните разходи, декларирани пред Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
3. Определят се коефициентите на относително надценяване/подценяване за всяка
клинична пътека;
4. Изчислява се като отношение на разликата на средния разход и реимбурсната цена
спрямо средния разход;
5. Определят се новите реимбурсни цени;
6. Коефициентите на относително надценяване/подценяване се стандартизират чрез
Z-трансформацията;
7. Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата цена (действаща
през 2010 и 2011 г.) и средните разходи за един
хоспитализиран през 2010 г. Позиционирането
се извършва с помощта на кумулативната функция на стандартното нормално разпределение.
ІІІ. Определяне коефициентите на относително надценяване/подценяване на отделните
клинични пътеки.
Коефициентът на относително надценяване/
подценяване на клиничната пътека се определя
по формулата:
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ІV. Определяне на новите реимбурсни цени.
Новата реимбурсна цена се позиционира
в интервала между старата реимбурсна цена
(валидна за 2010 и 2011 г.) и средните разходи
за един хоспитализиран през 2010 г. По този
начин се търси баланс между мнението на
експертите, определили реимбурсните цени, и
действителните разходи. Колкото по-силно е
подценяването/надценяването на КП, толкова
новата реимбурсна цена е по-близо до действителните средни разходи.
За целта коефициентите на относително
надценяване/подценяване се стандартизират с
помощта на Z-трансформацията:

V. Описаният алгоритъм за определяне на
нови реимбурсни цени се прилага само за клинични пътеки, за които броят на регистрираните
през 2010 г. хоспитализации е по-голям от 0,01
% от общия брой хоспитализации.
Приложение № 2Б
към чл. 2

МЕТОДИКА
за заплащане на дейностите в болничната
медицинска помощ
Чл. 1. (1) Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) заплаща договорената и извършената дейност от изпълнителите на болнична
медицинска помощ (БМП) съгласно Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантирани от
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2
и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г. и
бр. 49, 52 и 97 от 2011 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 40 от 2004 г.“, и действащите към
нея приложения, както следва:

ВЕСТНИК
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1. За дейностите в болничната медицинска
помощ по клинични пътеки (КП) по приложение
№ 5 към Наредба № 40 от 2004 г. и по цени,
определени по реда на чл. 55д от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО), които включват:
а) медико-диагностични изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими
за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация;
б) медицински дейности по КП и услуги,
включващи професионални грижи и диетично
хранене, предоставени на пациентите по време
на тяхната хоспитализация;
в) медицинска експертиза на временната
неработоспособност на пациентите;
г) до два контролни прегледа в лечебно
заведение – изпълнител на БМП, при явяване
на пациента в рамките на един месец след изписване, задължително записани в епикризата.
2. За високоспециализирани медицински
дейности, посочени в приложение № 4 към
Наредба № 40 от 2004 г., и по цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
3. За скъпоструващи медицински изделия,
вложени при изпълнение на КП, които НЗОК
заплаща извън цената на КП, до пределни реимбурсни цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
4. За клинични процедури, посочени в приложение № 10 към Наредба № 40 от 2004 г., и
по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО,
които включват повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената
терапевтична схема и състоянието на пациента
не налагат престой на същия в лечебното заведение – изпълнител на медицинска помощ,
по-дълъг от 12 часа.
5. За процедурата за интензивно лечение
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане със или без прилагане на
сърфактант“, посочена в приложение № 12 към
Наредба № 40 от 2004 г., и по цена, определена
по реда на чл. 55д ЗЗО, която включва извършване в специализирана клиника/отделение на
болница – изпълнител на медицинска помощ,
на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение
в рамките на период от 24 часа по отношение
на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.
(2) При промяна на терапията във връзка с
придружаващо хронично заболяване в случаите
по ал. 1, т. 1 НЗОК не заплаща лекарствата
за периода на хоспитализация, като те се осигуряват от лечебното заведение – изпълнител
на БМП.
Чл. 2. Заплащането е за задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ), хоспитализирани след
влизането в сила на договора между НЗОК и
съответния изпълнител на БМП.
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Чл. 3. Заплащането се извършва в левове по
цени и обеми, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 4. За всеки случай по КП „Палиативни
грижи при онкологично болни“ определената
цена по реда на чл. 55д ЗЗО за един леглоден
се умножава по броя на пролежаните леглодни
при спазване на ограниченията за максимален
престой, установен в алгоритъма на клиничната пътека.
Чл. 5. За клинични процедури по чл. 1, ал. 1,
т. 4 и 5 се заплаща за всеки отделен случай
въз основа на броя проведени клинични процедури или процедура/и за интензивно лечение
„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане със или без прилагане на
сърфактант“ за отчетния месец.
Чл. 6. (1) При изписване на пациент контролните прегледи, включени в КП, не следва
да бъдат извършени с „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3, от същия/
друг лекар, извършил дейността в лечебно
заведение – изпълнител на БМП.
(2) Контролните прегледи след изписване
не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗЗОЛ;
2. прегледи на ЗЗОЛ от общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) или лекар-специалист от СИМП
за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности
по медицинска експертиза.
(3) Пациентът, преминал по клинична пътека,
има право на контролните прегледи по чл. 1,
ал. 1, т. 1, буква „г“, извършени в лечебното
заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, от същия/друг лекар, извършил
дейността, но без да се отчитат с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3.
(4) В случаите на отчитане прегледите по
чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „г“ с „Медицинско направление за консултация или провеждане на
съвместно лечение“ – бланка МЗ-НЗОК № 3,
от лечебно заведение (ЛЗ) за специализирана
и извънболнична помощ (СИМП), НЗОК не
заплаща прегледа, извършен от специалиста в
СИМП, работещ в ЛЗ по ал. 3.
Чл. 7. Националната здравноосигурителна
каса заплаща за периода на хоспитализация само
по една КП на един пациент за комплексно
лечение на основно заболяване, придружаващи
заболявания и усложнения.
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Чл. 8. (1) В случай на хоспитализация на
ЗЗОЛ по КП и необходимост от провеждане
на клинична/и процедура/и в рамките на същия болничен престой НЗОК заплаща КП и
клиничната/ите процедура/и.
(2) В случай на хоспитализация на ЗЗОЛ
по КП и необходимост от провеждане на
клинична/и процедура/и в рамките на един
отчетен период НЗОК заплаща КП и клиничната/ите процедура/и.
(3) След приключване на лечението по КП
по редове № 275, 276, 277 и 278 от приложение
№ 5 към Наредба № 40 от 2004 г. и наличие
на показания за продължаване на интензивно
лечение по процедура „Интензивно лечение
на новородени деца с асистирано дишане със
или без прилагане на сърфактант“ в рамките
на един отчетен период, НЗОК заплаща КП и
процедурата за интензивно лечение.
Чл. 9. Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай по КП при наличие на следните условия:
1. отчетената КП е включена в предмета
на договора между НЗОК и изпълнителя на
БМП и същата е извършена от посочените в
договора специалисти;
2. хоспитализираното лице е с непрекъснати
здравноосигурителни права в деня на хоспитализацията или ги възстанови до датата на дехоспитализацията, с изключение на неосигурените
жени, на които са оказани акушерски грижи по
реда на чл. 45, ал. 1, т. 7 ЗЗО и чл. 82, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравето;
3. спазени са условията за завършена КП;
4. изпълнителят е изпълнил всички свои
задължения по осигуряване на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите,
координация между специалистите, които ги
осъществяват, както и осигуряване на координация със структури на извънболнична и
болнична помощ, съобразена с диагностичнолечебния алгоритъм на съответната КП – при
дехоспитализация на пациента с цел довършване
на лечебния процес;
5. извършената дейност по КП е отчетена
при условията и реда на тази методика.
Чл. 10. Националната здравноосигурителна
каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки
отделен случай по клинична процедура или
процедура за интензивно лечение „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано
дишане със или без прилагане на сърфактант“
при наличие на следните условия:
1. отчетената клинична процедура е включена
в предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БМП и е извършена от посочените
в договора специалисти;
2. пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права;
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3. спазени са условията за завършена клинична процедура;
4. извършената дейност по клинична процедура е отчетена при условията и реда на тази
методика.
Чл. 11. При лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, дейността по
клиничната пътека не се заплаща. Изключения
се допускат при екзитус на пациент в случаите,
в които не е спазен минималният болничен
престой, но са извършени всички основни
диагностични и терапевтични/оперативни
процедури съгласно диагностично-лечебния
алгоритъм на КП. При екзитус на пациент
в случаите, в които не са извършени всички
изискуеми основни диагностични и терапевтични/оперативни процедури, НЗОК заплаща
след извършване на проверка.
Чл. 12. В случаите, в които при лечение на
пациент по определена КП, която не е завършена, настъпят индикации за необходимост
от лечение по друга КП, за която лечебното
заведение няма сключен договор, лечебното
заведение е длъжно да преведе пациента в
друго лечебно заведение, сключило договор
за съответната КП. Националната здравноосигурителна каса заплаща КП на лечебното
заведение, завършило лечението.
Чл. 13. При постъпване на пациент по терапевтична КП, по която са извършени диагностично-терапевтични процедури, и доказаната
диагноза в хода на лечението по тази КП индикира оперативно лечение, на изпълнителя на
болнична помощ се заплаща хирургичната КП.
Чл. 14. (1) Когато в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова
хоспитализация по същата КП в същото или в
друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само
един от случаите по КП след провеждане на
проверка, освен ако в КП е предвидено друго.
(2) В случаите, когато в срок до 30 дни от
дехоспитализацията на пациент, при който е
опериран един от чифтните органи по определена клинична пътека, настъпят спешни индикации за операция на другия чифтен орган по
същата клинична пътека, се заплащат и двете
клинични пътеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща отчетена дейност в случаите на
осъществени хоспитализации по едно и също
време за един и същ пациент.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща в случаите, в които за един и същ
пациент по време на болничния престой са
отчетени дейности от изпълнител на извънболнична и болнична помощ.
Чл. 15. Заплащането на медицинските изделия не се включва в цената на КП.
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Чл. 16. В историята на заболяването се
отразяват фабричният номер и видът на медицинските изделия или се залепва стикер.
Те се отчитат едновременно с отчитането на
съответните КП, в които са използвани.
Чл. 17. В случаите, в които пациентът
предпочете по-скъпо медицинско изделие в
сравнение с пределната реимбурсна стойност,
която НЗОК заплаща, той доплаща разликата
в цената.
Чл. 18. Заплащането за медицински изделия се извършва при изпълнение на следните
условия:
1. медицинското изделие е вложено при
изпълнение на КП съгласно изискванията на
алгоритмите за изпълнение на съответната КП;
2. изпълнени са всички изисквания на НРД за
медицинските дейности за съответната година;
3. медицинското изделие е отчетено при
условията и по реда на тази методика.
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършена
дейност по КП на изпълнителите на БП след
представяне на следните първични медицински
и финансово-отчетни документи:
1. фактура;
2. спецификация за извършена дейност по КП;
3. спецификация за медицински изделия за
болнично лечение – ако има извършена такава
дейност, заедно със заверени от него копия
на фактурите, с които е закупило съответните
медицински изделия;
4. първия екземпляр от направлението за
хоспитализация – бланка МЗ-НЗОК № 7, с отразена основна диагноза и извършени основни
диагностични/терапевтични/оперативни процедури, включени в критериите за завършена КП;
5. електронен отчет във формат, определен
от НЗОК.
(2) Сумата по фактура е до стойност, която
не надвишава месечните стойности на утвърдените болнични бюджети, определени по
реда на Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за съответната година.
(3) При оказана медицинска дейност по
КП на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби,
НЗОК заплаща след представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана
болнична медицинска помощ по КП на лица
с право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби;
2. приложение към спецификация за оказана
болнична медицинска помощ по КП (медицински изделия за болнично лечение) на лица
с право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби;
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3. заверени от изпълнителите на БП копия
от удостоверителните документи за право на
здравно осигуряване и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(4) Здравноосигурителният статус на ЗЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява с
документ, издаден от НАП, до края на периода
на хоспитализация.
Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените и извършени
високоспециализирани медицински дейности
(ВСМД) след представяне на следните първични
медицински и финансово-отчетни документи:
1. фактура;
2. спецификация, съдържаща договорените
и извършени ВСМД;
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ – бланка МЗ-НЗОК № 3А;
4. електронен отчет във формат, определен от
НЗОК, съдържащ отразените в амбулаторните
листове ВСМД, извършени на ЗЗОЛ.
(2) При извършени ВСМД на лица с право
на здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби НЗОК заплаща след
представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана
болнична медицинска помощ (за ВСМД) на лица
с право на здравно осигуряване, удостоверено
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или
съгласно двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БМП копия от удостоверителни документи за право на
здравно осигуряване и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
(3) Здравноосигурителният статус на ЗЗОЛ
с прекъснати и впоследствие възстановени
здравноосигурителни права се удостоверява с
документ, издаден от НАП, до края на периода
на хоспитализация.
Чл. 21. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършена
дейност по клинични процедури или процедура
за интензивно лечение „Интензивно лечение на
новородени деца с асистирано дишане със или
без прилагане на сърфактант“ на изпълнителите
на БП след представяне на следните първични
медицински и финансово-отчетни документи:
1. фактура;
2. спецификация за извършена дейност по
клинични процедури;
3. първия екземпляр от направлението за
процедура – бланка МЗ-НЗОК № 8, с отразена
и извършена клинична процедура;
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4. електронен отчет във формат, определен
от НЗОК.
(2) При оказана медицинска дейност по
клинични процедури на лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно
двустранни спогодби, НЗОК заплаща след
представяне и на:
1. приложение към спецификация за оказана
болнична медицинска помощ по клинична процедура на лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС/ЕИП, или съгласно двустранни спогодби;
2. заверени от изпълнителите на БП копия
от удостоверителните документи за право на
здравно осигуряване и „Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и
неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу
представена ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК“.
Чл. 22. Сумата по представените фактури за
извършена дейност не надвишава размера на
задължителните годишни прогнозни стойности
(ЗГПС), определен по реда на ЗБНЗОК за съответната година, и стойностите в индивидуалния
договор на изпълнителя на БМП.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на БМП, сключили договор с НЗОК, представят отчетните
документи по чл. 19, 20 и 21 ежемесечнo в
районните здравноосигурителни каси (РЗОК)
по утвърден график до 10-о число на месеца,
следващ месеца на дейността.
(2) Всички документи, с които се отчита и
удостоверява извършената дейност, се изготвят
съгласно изискванията и реквизитите, посочени
в тях. Не се допускат непопълнени реквизити,
поправки, липса на подпис и печат на представляващия ЛЗ.
(3) Форматът на отчетните документи се
утвърждава от НЗОК в НРД за съответната
година.
Чл. 24. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща ежемесечно договорената,
извършена и отчетена дейност по чл. 1 след
проверка на документите по чл. 19, 20 и 21.
(2) Отчетът на лечебното заведение не се
приема в следните случаи:
1. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 23, ал. 1 срок;
2. при липса на някой от задължителните
отчетни документи;
3. когато отчетните документи не са изготвени съгласно изискванията и реквизитите,
посочени в тях;
4. при неспазен формат на електронния
отчетен документ или нарушена физическа
структура на носителя.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща по настоящия ред за извършената
дейност, ако тя не е отчетена в рамките на
два последователни отчетни периода след завършването є.
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Чл. 25. Изпълнителите на БМП, сключили
договор с НЗОК, ежедневно отчитат в утвърден от НЗОК формат приетите и изписаните
за денонощие пациенти в лечебното заведение – изпълнител на БМП.
Чл. 26. (1) При констатиране на грешки при
обработката на електронните отчети по чл. 19,
20 и 21 за извършената дейност от изпълнителя
на БМП, свързани с регистрационни данни,
РЗОК уведомява изпълнителя на БМП с писмени указания за необходимите корекции, но
не по-късно от 15-о число на месеца.
(2) Грешките, свързани с неправилно въведени в електронния отчет регистрационни
данни, могат да са:
1. регистрационни данни – регистрационни
номера на лечебните заведения, УИН на лекарите, отразени в направлението за хоспитализация, код специалност на лекаря, БУЛСТАТ,
номер на договор;
2. регистрационните данни на ЗЗОЛ.
(3) В срок до 3 работни дни от уведомлението изпълнителят на БМП представя в РЗОК
нов електронен документ с отразени корекции
съгласно писмените указания по ал. 1.
Чл. 27. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансово-отчетните документи, фактура и спецификация РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 15-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на БМП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща и спецификацията за отчетената дейност за корекции
и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на БМП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
известията към тях не се разрешават. Погрешно
съставени или поправени документи се анулират
и се издават нови.
(5) Когато погрешно съставени документи
или поправени документи са отразени в счетоводните регистри на изпълнителя на БМП
или РЗОК, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола – за всяка от страните.
(6) След като получи екземпляр от протокола
по ал. 5, РЗОК връща на изпълнителя на БМП
екземпляра от анулираната фактура.
(7) В случай на неспазване разпоредбите на
ал. 3 и 5 РЗОК не заплаща отчетената дейност
през текущия отчетен период.
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Чл. 28. Плащанията на изпълнителите на
БМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число
на месеца, следващ отчетния.
Чл. 29. При неспазване на посочените в
чл. 23, 26 и 27 срокове за представяне на отчетните документи от изпълнителите на БМП
обработката им и съответното заплащане се
извършват в сроковете за следващия период
за отчитане.
Чл. 30. Ако изпълнителят на БМП не спази
реда за корекции по чл. 26 и 27 в текущия или
следващия период за отчитане, на изпълнителя
на БМП не се заплаща отчетената дейност.
Чл. 31. Плащанията се извършват в левове
по банков път по обявена от изпълнителя на
БМП в индивидуалния договор банкова сметка.
Чл. 32. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора,
изпълнителите на БМП носят отговорност
съгласно условията на действащия НРД.
Чл. 33. Когато плащането за извършените
и отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя
на БМП се дължи законна лихва за забава за
просроченото време.
Чл. 34. (1) Регулацията на разходите за болнична помощ се осъществява съгласно ЗБНЗОК
за съответната година по ред, определен от
Надзорния съвет на НЗОК.
(2) Регулацията в болничната помощ се извършва за дейности, за диагностика и лечение
по клинична пътека, медицински изделия и
импланти за болнично лечение и високоспециализирани дейности съгласно ЗБНЗОК за
съответната година.
Приложение № 3А
към чл. 3

МЕТОДИКА

за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
І. Дефиниране на пакета от услуги, подлежащи на реимбурсиране.
Дефинират се агрегирани групи здравни
услуги със сходни разходи, както следва:
1. Първична дентална помощ;
2. Специализирана дентална помощ;
3. Лекарска консултативна комисия;
4. Неблагоприятни условия.
В рамките на всяка група услуги се определят категориите възрастови групи, които ще
определят и различията в степента на реимбурсиране на цените от страна на НЗОК: лица
под 18 и лица над 18 години.
ІІ. Определяне на прогнозен обем дейности.
Прогнозният обем дейности за съответната
година се определя на базата на исторически
равнища и тенденции на основата на информация от Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК). Приема се общ обем дейности в
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зависимост от пакета, определен от министъра
на здравеопазването, и прогноза за населението,
което ще ползва дентални услуги, заплатени
от НЗОК. Прогнозните обеми се разработват в
съответствие с чл. 55г от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО).
ІІІ. Определяне размера на средствата за
дентална медицинска помощ.
Общият размер на средствата за дентална
помощ се определя като процент от общия
бюджет на НЗОК. Разходите са базирани на
фактическите разходи през предходната година
или са екстраполирани на базата на исторически разходи, обем дейности и натовареност.
Разпределението може да бъде променяно при
промяна на обхвата от услуги или включването
на допълнителни дейности.
ІV. Определяне на индивидуалните реимбурсни цени.
Първоначално изчисляването се прави отдолу
нагоре с цел да се определи минималният разход
на здравноосигурено лице за предоставяне на
базова дейност от обхвата на основния пакет
за дентална помощ. Разходите се определят
като преки и непреки и се извършва процентно
разпределение по видовете дентална помощ.
След това този минимум може да бъде повишен
чрез разпределение отгоре надолу на ресурсите
за дентална извънболнична помощ.
Разпределението е, както следва:
1. Разпределение на преките разходи за
видовете медицински дейности;
2. Разпределение на непреките (фиксираните)
административни разходи;
3. Разпределение на разходите за заплати.
Общото време, отделено за всяка от услугите в денталната извънболнична помощ, се
разделя на общото време, отделяно за всички
здравни услуги.
Единична цена за посещение
Σ Общите годишни разходи за здравна услуга Х
в лечебно заведение i
= -----------------------------------------------------------------------Σ [(Брой на услугата Х, предоставена в лечебното
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) х (12 месеца)]

или

Глобална средна единична цена на посещение
ΣΣ Общите разходи за услуга Х в лечебно
заведение i по време на периода на проучване
=-------------------------------------------------------------------------.
ΣΣ[(Брой на услугата Х, извършена в лечебно
заведение i по време на едномесечен период на
проучване) х (12 месеца)]

За да се обобщят единичните цени за посещение при специалист по дентална медицина,
те се превръщат в относителни тегла чрез
разделянето на разходите за всяка група от
услуги на общите средни разходи:
Относителна
Единичната цена за услуга х
единична цена х = ---------------------------------------------Глобалната средна цена за услуга
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Приложение № 3Б
към чл. 3

МЕТОДИКА

за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
Чл. 1. Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) заплаща изцяло или частично
денталните дейности по основен пакет дентална
дейност, оказани на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) съгласно Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантирани от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса (обн.,
ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и
102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г. и бр. 49, 52
и 97 от 2011 г.), наричана по-нататък „Наредба
№ 40 от 2004 г.“, в обеми и цени, определени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 2. (1) Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в основния пакет дентални дейности за
първична дентална помощ по Наредба № 40
от 2004 г., диференцирани по възрастови групи,
както следва:
1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит;
в) екстракция на зъб, включително анестезия.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на първична дентална помощ за всяко ЗЗОЛ,
потърсило дентална помощ, в обеми и цени
по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 3. (1) Изпълнителите на специализирана
хирургична дентална помощ извършват следните
видове дейности, определени в основния пакет
дентални дейности за хирургична дентална
помощ по Наредба № 40 от 2004 г.:
1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
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в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ по специалност
„Детска дентална медицина“ извършват следните видове дейности, определени в основния
пакет дентални дейности за детска дентална
помощ по Наредба № 40 от 2004 г. при ЗЗОЛ
до 18 години:
1. обстоен преглед за установяване на орален
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един
допълнителен преглед за бременни;
2. обтурация с амалгама или химичен композит;
3. екстракция на временен зъб, включително
анестезия;
4. екстракция на постоянен зъб, включително
анестезия;
5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща изцяло или частично на изпълнителите
на специализирана извънболнична дентална
помощ за дейностите по ал. 1 и 2 за всяко
ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ, в обеми и
цени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 4. Националната здравноосигурителна
каса заплаща денталните дейности, определени в Наредба № 40 от 2004 г., за първична
дентална помощ и специализирана дентална
помощ в обеми и цени по реда на чл. 55д ЗЗО
за следните лица:
1. лицата, настанени в домове за медикосоциални услуги;
2. децата, настанени в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, включително след
навършване на 18-годишна възраст;
3. лицата, задържани под стража.
Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна
каса заплаща договорената и извършена дентална дейност по основния пакет, определен в
Наредба № 40 от 2004 г., от изпълнителите на
специализирана извънболнична дентална помощ
под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с
психични заболявания, както следва:
1. обстоен преглед от лекар по дентална
медицина за установяване на орален статус
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и изготвяне на амбулаторен лист с насочване
към специалист психиатър;
2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
дентална помощ;
б) не повече от 360 минути – в лечебни
заведения за болнична помощ;
3. обтурация с амалгама или химичен композит;
4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от горните
две дейности;
11. 24-часово активно наблюдение – при
необходимост – след общата анестезия.
(2) За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст
с психични заболявания, потърсило дентална
помощ, изпълнителите на специализирана
извънболнична дентална помощ получават
заплащане по дейностите по ал. 1 в обеми и
цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО.
Чл. 6. Изпълнителят на извънболнична
дентална помощ (ИДП) има право на пряко
заплащане и/или доплащане от ЗЗОЛ в следните случаи:
1. при доплащане до пълните договорени
стойности на извънболничната дентална помощ
по чл. 2 и 3;
2. когато лицето е получило полагащия му се
обем дейности при условията на тази методика
и желае да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща
лечебно-диагностични дейности, невключени
в посочения пакет за заплащане съгласно тази
методика;
4. когато при дейност, заплащана от НЗОК,
лицето изрично предпочете методики, средства
или материали, невключени в посочения пакет
за заплащане съгласно тази методика.
Чл. 7. (1) За секторна рентгенография на
зъби и ортопантомография се заплаща на изпълнител на ИДП, притежаващ разрешение за
извършване на рентгенографска дейност, ако
е назначена с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична
дентална помощ.
(2) За изпълнителите на ИДП не се прилага
редът за определяне на стойностите за медикодиагностични изследвания от пакет „Образна
диагностика“ (секторна рентгенография на зъби
и ортопантомография).
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(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане на медико-диагностични изследвания
от пакет „Образна диагностика“ (секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография) от ИДП е както при изпълнителите на
специализираната извънболнична медицинска
помощ (СИМП).
Чл. 8. На изпълнители на ИДП се заплаща
отчетена експертизна дейност, извършена по
установения ред в НРД за денталните дейности.
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за отчетена експертиза
на временната неработоспособност на всеки
член на обща или специализирана лекарска
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече
от трима членове.
(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ-НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК
и Регионалната картотека на медицинската
експертиза (РКМЕ).
(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка
МЗ-НЗОК № 6.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща извършените медико-диагностични
дейности, изискани от ЛКК.
Чл. 10. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИДП
след проверка по фактура (хартиена или електронна*), спецификация и изискваните по НРД
отчетни документи (на хартиен носител или
електронен отчет за извършената дентална дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове
в определен от НЗОК формат**).
(2) За лицата с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава – членка на
ЕС, или съгласно двустранни спогодби НЗОК
заплаща след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. копие от удостоверителния документ за
право на обезщетения в натура в случай на
болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания;
3. „Декларация при ползване от осигурени
лица на права на спешна и неотложна помощ
от пакета на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.
Чл. 11. При нарушена физическа структура
на носителя или при неспазен формат на електронния отчетен документ той се коригира от
изпълнителя на ИДП в рамките на отчетния
период.
Чл. 12. (1) Изпълнителите на ИДП представят отчетните документи по чл. 10 по утвърден
график до 3-тия работен ден на месеца, следващ
отчетния.
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(2) Районната здравноосигурителна каса
извършва плащанията до 30-о число на месеца,
следващ отчетния.
Чл. 13. (1) Условия за плащане на ИДП
са точно и правилно попълнените документи
съгласно тази методика.
(2) Районната здравноосигурителна каса
не заплаща по настоящия ред за извършени
дейности от изпълнител, ако те не са отчетени
до 3-тия работен ден на третия месец, следващ
отчетния, а за изпълнители на ИДП, отчитащи
медико-диагностична дейност, на втория месец,
следващ отчетния.
Чл. 14. (1) За неверни данни, посочени в
отчетите документи, изискуеми по договора,
ИДП носят отговорност съгласно условията
на действащата нормативна уредба.
(2) Отговорност не се търси и амбулаторните листове се коригират от ИДП в периода
на отчитане, в случай че при приемането им
се установяват следните фактически грешки:
1. сгрешен код на дейност при правилно
попълване на диагноза и извършена дейност;
2. неточно посочен номер и дата на амбулаторния лист;
3. липса или грешен личен професионален
код на ИДП при вярно изписани трите имена
на лекаря по дентална медицина;
4. липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист при вярно изписани трите
имена на ЗЗОЛ.
Чл. 15. (1) При необходими корекции и
допълнения на финансово-отчетните документи, фактура и спецификация РЗОК изпраща
писмени указания за необходимите корекции
и допълнения не по-късно от 15-о число на
месеца на отчитане на изпълнителя на ИДП.
(2) С указанията по ал. 1 се връща спецификацията за отчетената дейност за корекции
и допълнения.
(3) В срок до 3 дни изпълнителят на ИДП
представя в РЗОК дебитно/кредитно известие
към фактурата по ал. 1 и спецификацията за
отчетената дейност с нанесени корекции и
допълнения.
(4) Поправки и добавки във фактурите и
дебитните/кредитните известията към тях не
се разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури и дебитни/кредитни известия се
анулират и се издават нови.
(5) При писмено заявен отказ от страна на
изпълнителя на ИДП да изпълни указанията
в срока по ал. 3 РЗОК не заплаща отчетената
дейност.
(6) Ако исканите поправки не се извършат
до края на втория месец, следващ отчетния, на
изпълнителя не се заплаща по този ред.
Чл. 16. Плащанията се извършват в левове
по банков път по обявена от ИДП банкова
сметка.
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Чл. 17. Когато РЗОК не заплати на ИДП
извършените дейности в сроковете, определени
с договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
Чл. 18. (1) Представителите на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението
на бюджета за годината в частта на здравноосигурителните плащания за извънболнична
дентална помощ.
(2) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юни надхвърля с повече от 25
на сто половината от предвидените в Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, наричан
по-нататък „ЗБНЗОК“, средства за заплащане
на извънболничната дентална помощ, в срок
до 20 юни НЗОК и БЗС извършват корекция
в цените на денталните дейности по чл. 2 и
3, така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 10 на сто.
(3) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли на съответната година надхвърля
с повече от 22 на сто предвидените за седемте
месеца в ЗБНЗОК средства за заплащане на
извънболничната дентална помощ, в срок до
20 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в
цените на денталните дейности по чл. 2 и
3, така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 10 на сто.
(4) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 август на съответната година
надхвърля с повече от 18 на сто от предвидените за осемте месеца в ЗБНЗОК средства за
заплащане на извънболничната дентална помощ,
в срок до 20 август НЗОК извършва корекция
в цените на денталните дейности по чл. 2 и
3, така че очакваният разход по бюджета за
дентална помощ до края на годината да не се
отклонява с повече от 10 на сто.
(5) Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември на съответната година
надхвърля с повече от 15 на сто три четвърти
от предвидените в ЗБНЗОК средства за заплащане на извънболничната дентална помощ, в
срок до 20 септември НЗОК и БЗС извършват
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 2 и 3, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 10 на сто.
Чл. 19. (1) Управителят на НЗОК утвърждава
списък на населените места с неблагоприятни
условия за работа на изпълнители на първична извънболнична дентална помощ съгласно
методика.
(2) Изпълнителят на ИДП има право на
допълнително заплащане, когато населеното
място, в което е разкрита амбулаторията му, е
определено като неблагоприятно при наличие
едновременно на следните условия:
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1. обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес в
населеното място, включено в списъка по ал. 1;
2. дейността, за която допълнително се заплаща, се извършва в амбулатория, разкрита в
населено място, включено в списъка по ал. 1.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнително 20 на сто върху цените на денталните
дейности по чл. 2.
Бележки:
* При предвидена възможност в НРД за денталните
дейности за приемане на електронни фактури изпълнителите на дентална помощ могат да отчитат
извършената от тях дейност с електронна фактура.
** При предвидена възможност в НРД за денталните
дейности за приемане на електронни отчети.
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РЕШЕНИЕ № 949
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – бигор, от находище
„Стоянова тераса“, разположено в землището
на с. Пчелиново, община Гурково, област
Стара Загора, на „Динас“ – АД, Сливен
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – бигор, от находище „Стоянова
тераса“, разположено в землището на с. Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора,
който се извършва със средства, осигурени
от концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ, която е
по крайния контур на утвърдените запаси в
находище „Стоянова тераса“ и е с размер 3491
кв. м, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 15 включително в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 20 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
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или на положително решение по ОВОС, или
на оценка за съвместимостта с предмета и
целите на опазване на защитените зони, ако
такава е изискуема.
4.2. Представяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Динас“ – АД, Сливен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0250 от 6 март
2007 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени
с мерките и препоръките от оценката/преценката по ОВОС и оценката за съвместимостта
на проекта с предмета и целите на опазване
на засегнатите защитени зони.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
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7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – бигор, от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – бигор;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества подземни богатства и среднопретеглената им продажна цена
по оперативни данни за отчетния период – до
15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др.,
и отчет за вложените инвестиции;
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8.2.6.3. геоложкия доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния историчес
ки музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
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9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция за всяка година от срока на концесията,
обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, включително
заплащане на концесионно плащане, ДДС,
лихви и неустойки по парични и непарични
задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4898 лв. и се
представя в срок до 7 дни от датата на влизане
в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се представя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
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на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „а“ от методиката по т. 10.3 – бигор
за добив на блокове, не може да бъде по-ниско
от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – суровина за трошени фракции, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1537 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концеси ята – 225 куб. м/шестмесечие,
рандеман 66,6 на сто и предвидената стойност за единица добито подземно богатство
съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 100 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община Гурково по ред, определен в концесионния
договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, и по ред, определен в
концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Динас“ – АД, Сливен, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Стоянова тераса“, площ 3491 кв. м
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4668924,9

9444044,5

2.

4668929,3

9444057,5

3.

4668935,9

9444062,7

4.

4668937,4

9444070,5

5.

4668931,1

9444071,1

6.

4668934,8

9444085,7

7.

4668899,5

9444095,4

8.

4668864.6

9444087,0

9.

4668870,3

9444067,0

10.

4668861,8

9444030,6

11.

4668879,0

9444031,2

12.

4668893,4

9444035,3

13.

4668893,4

9444037,8

14.

4668906,9

9444038,3

15.
13538

4668908,8

9444042,3

РЕШЕНИЕ № 950
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Окопите“, разположено в землището на с. Окоп,
община „Тунджа“, област Ямбол, на „Ресурси“ – ЕООД, Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
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богатства – строителни материали – пясъци,
представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Окопите“, разположено
в землището на с. Окоп, община „Тунджа“,
област Ямбол, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
362 662 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 19 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Окопите“, която
е с размер 316 917 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 19 съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)
и оценка за съвместимостта с предмета и
целите на опазване защитените зони, с което
се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
4.2. Представянето на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Ресурси“ – ЕООД, Бургас – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0274 от 30 юни
2008 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва и се извършва след съгласуване
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма на проектите по т. 8.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията от влязлото
в сила решение по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, културните и историческите ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред, в
т.ч. изискванията в актовете и предписанията
на компетентните органи по околна среда.
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7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права,
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между площта
на находището по т. 2.1 и местните и/или
републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъци от находището по
т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за извършване
на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, при
необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
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8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и среднопретеглената им продажна цена по
оперативни данни за отчетния период – до 15
дни след изтичането на периода;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, ДДС,
лихви и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 87 450 лв. и се
представя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се представя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
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9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, годишно
концесионно плащане, върху което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и матодиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
8250 лв., определен на базата на 20 625 тона/
шестмесечие добити пясъци и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
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концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на
община „Тунджа“ по ред, определен в концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Ресурси“ – ЕООД, Бургас, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
по т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната
площ на находище „Окопите“,
координатна система „1970 г.“
Концесионна площ – 362 662 кв. м
Точка

Координати

1

2

3

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 630 898.9

9 511 022.2

2.

4 631 007.0

9 511 056.0

3.

4 631 137.2

9 511 096.6

4.

4 631 367.5

9 511 181.6

5.

4 631 541.8

9 511 191.6

6.

4 631 710.1

9 511 328.3

7.

4 631 924.6

9 511 481.5

8.

4 631 940.2

9 511 581.3

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

9.

4 631 934.7

9 511 644.1

10.

4 631 825.1

9 511 741.9

11.

4 631 643.4

9 511 645.8

12.

4 631 456.5

9 511 551.4

13.

4 631 279.2

9 511 499.7

14.

4 631 044.4

9 511 492.1

15.

4 630 879.9

9 511 382.4

16.

4 630 910.8

9 511 292.2

17.

4 631 068.9

9 511 260.9

18.

4 630 958.8

9 511 186.4

19.
13600

4 630 882.4

9 511 134.8

РЕШЕНИЕ № 951
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Изток“,
разположено в землището на с. Мирянци,
община Пазарджик, област Пазарджик, на
„Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 4 – 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Изток“,
разположено в землището на с. Мирянци,
община Пазарджик, област Пазарджик.
2. Определя концесионна площ с размер
233 215 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Изток“ с размер
162 591 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 по контура на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 15 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
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4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони.
4.2. Представяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя по право за концесионер „Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0258 от 21 април 2007 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени
с мерките и препоръките от оценката/преценката по ОВОС и оценката за съвместимостта
на проекта с предмета и целите на опазване
на засегнатите защитени зони.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
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свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права,
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясък и чакъл от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясък и чакъл;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а
при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, съобразен с мерките и
препоръките от оценката/преценката по ОВОС
и оценката за съвместимостта на проекта с
предмета и целите на опазване на засегнатите
защитени зони;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
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територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др.,
и отчет за вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по концесионния
договор, концесионерът е длъжен да възстанови
нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването є;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
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8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.3;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задълженията по концесионния договор, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 14 119 лв. и се
представя в срок до 7 дни от датата на влизане
в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се представя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпъл-
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нение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените
на ст роителните и ска лнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
4400 лв., определен на базата на 11 100 тона/
шестмесечие пясъци и чакъли и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община
Пазарджик по ред, определен в концесионния
договор.
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11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства при условия и по ред,
определен в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
по т. 2
Координати на граничните точки на площта на находище „Изток“
Координатна система „1970 г.“
№

Изток (У), м

Север (Х), м

1.

8585081,5

4544063,4

2.

8585261,1

4544136,7

3.

8585231,8

4544245,2

4.

8585416,0

4544270,0

5.

8585399,4

4544395,4

6.

8585733,2

4544358,4

7.

8585732,8

4544287,2

8.

8585794,8

4544188,1

9.

8585572,0

4544070,0

10.

8585456,9

4543975,8

11.

8585276,7

4543859,4

12.

8585104,8

4543762,0

13.

8585015,2

4543794,0

14.

8584998,7

4543948,2

13601
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм.,
бр. 50 от 2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Финансовата помощ по тази наредба
се предоставя при спазване на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване
на Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006)
(Регламент (ЕО) № 1998/2006).“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „и правилника за неговото
прилагане“ се заличават.
2. Tочкa 4 се изменя така:
„4. Наредба № 7 от 2010 г. за условията и
реда за регистрация на земеделска техника,
горска техника и машини за земни работи (ДВ,
бр. 27 от 2010 г.);“.
3. Точка 5 се отменя.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(ДВ, бр. 64 от 2011 г.).“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Финансовата помощ за един проект,
предоставена по реда на тази наредба, не
може да надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а след
думата „ПРСР“ се добавя „и при спазване на
условието по чл. 2а“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите
„ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 5.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
от които се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
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3. Създават се нови ал. 5, 6, 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да
е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите
задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения
по кредити и по други задължения, които са
отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а след
думите „одобряване на запис на заповед“ се
поставя точка и думите до края на изречението
се заличават.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 10 и 11 и се изменят така:
„(10) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 4 или ал. 9, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с шест месеца.
(11) Гаранциите по ал. 4 или ал. 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4
се прекратява, а записът на заповед по ал. 9
се връща на издателя, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съ-
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ответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за вероизповеданията“ се заменят със „съгласно чл. 20 от
Закона за вероизповеданията или признати
за юридически лица по силата на чл. 10 от
същия закон“.
2. В ал. 3 думите „50 % от капитала им са
притежание на публични правни субекти“ се
заменят с „25 % от капитала им са притежание
на държавата“.
3. В ал. 4 след думата „регистрираните“ се
добавя „или признатите“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Подпомагане на дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо, в случай че кандидатът притежава валиден лесоустройствен проект,
план или програма за съответната гора, с която
се кандидатства. За дейностите по чл. 3, ал. 1,
т. 4 кандидатът трябва да притежава одобрен
или влязъл в сила лесоустройствен проект, план
или програма за съответната гора, с която се
кандидатства, валиден за най-малко 5 години
напред считано от началото на годината на
кандидатстване.“
5. В ал. 11 думите „т. 2,“ се заличават.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се
правят следните изменения:
а) в т. 2 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“;
б) в т. 3 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/
ползвателят на помощта или негов законен
или упълномощен представител попадат в
някоя от категориите, определени в чл. 93,
параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет
на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от
16 септември 2002 г.).
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта – физическо лице, или представляващият
кандидата/ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и член/ове на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с лице, заемащо публична
длъжност в управляващия орган или РА, което
е участвало при одобряването на заявлението
за подпомагане;
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2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават,
и с декларация съгласно приложение № 1а за
всички останали обстоятелства в срок 15 работни
дни от датата на получаване на уведомително
писмо от РА за представянето им.
(5) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи.“ се
заменят с „Оферентите за дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани в
публичните регистри съгласно чл. 235 или 241
от Закона за горите.“
2. В ал. 4 думите „включва независим
оценител, притежаващ знания“ се заменят с
„включват лица, притежаващи квалификация
и опит“.
3. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3
и 8“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За разходи по чл. 3, ал. 1, чиято стойност
възлиза на по-малко от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги
на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или
окончателни договори с избраните доставчици
или изпълнители.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават.
2. Създава се т. 15:
„15. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3.“
§ 9. В чл. 21 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/
или общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 22, ал. 3, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
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§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „нередовност“ се
добавя „или липса“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8, а думите
„ал. 5 или 6“ се заменят с „ал. 6 или 7“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „чл. 8, ал. 4“ се заменят с
„чл. 8, ал. 5“.
2. Създава се т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне
на документите по чл. 24а, ал. 1.“
§ 13. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващия такава длъжност, включително
прокуриста или търговския пълномощник,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, само за кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати
по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не
представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се
прилага ал. 1.“
§ 14. В чл. 25 след думата „мярката“ се
поставя запетая и се добавя „определен в заповедта по чл. 20, ал. 1“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
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обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение
№ 5 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 17. В чл. 31, ал. 2 след думата „помощ“
се добавя „и не по-късно от 15 август 2015 г.“.
§ 18. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 4:
„4. с един месец, когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4
от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията
от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на
Съвета по отношение на акредитирането на
агенциите платци и други стопански субекти,
както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.).“
§ 19. В чл. 34 думите „чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия
(ЕК) за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г.
и Българско специално издание: глава 03, том
80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006)“ се заменят
с „чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1998/2006“.
§ 20. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. е наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ,
бр. 53 от 2010 г.);
6. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 14, ал. 2 и/или 3;
7. се налага корекция във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1998/2006.“
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в срок
до 18 месеца считано от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване
на последната по време процедура за избор на
изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ за кандидати, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Разплащателната агенция извършва
предварителния контрол по ал. 3 в срок до 4
месеца от получаване на документите по чл. 9,
ал. 1 от Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от Европейските фондове.
(5) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 3 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 4 или 5;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се
добавя „и/или документ с невярно съдържание,
неистински или преправен документ,“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законните лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно
плащане по проекта, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
§ 23. В чл. 45 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
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РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта – юридически
лица, по мярка „Подобряване икономическата
стойност на горите“ от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на
електронната си страница следната информация
за всеки проект на ползвател на помощта –
юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка „Подобряване икономическата
стойност на горите“:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код,
когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както
вноски на общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени
за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Точка 19 се изменя така:
„19. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират
пряко трето лице;
г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
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3. В т. 43 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ,
L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011“.
4. Точка 44 се изменя така:
„44. „Минимална помощ“ е помощта, която
не нарушава и не застрашава конкуренцията
или има незначително въздействие върху нея
поради своя минимален размер, както е дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006.“
§ 25. Създава се приложение № 1а към
чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2:
„Приложение № 1а
към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/-ата ...............................................
..........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН......................................, притежаващ лична
карта № ......................................................................,
издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ................................................................,
(място на издаване)
адрес:...............................................................................
..........................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................
.......................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ..................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код №
......................, със седалище .....................................
....... и адрес на управление ...................................
......., тел.: ......................, факс: .................................,
БУЛСТАТ ............................................ – кандидат/
ползвател на помощ по мярка 122 „Подобряване
на икономическата стойност на горите“, декларирам, че:
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и
управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско
дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно
лице, декларацията се попълва и подава по един
екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.
1
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1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в Управляващия
орган или РА до една година от прекратяване на
правоотношението, в представлявания от мен
кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член
на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.

Декларатор:“.

§ 26. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 след думата „комисия“ се поставят скоби и се добавя „(Представя се само от
кандидати общини)“;
б) в т. 4 след думата „програмата“ се поставя точка и се добавя „При юридически лица,
признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за кандидатстване
по програмата от компетентния орган съгласно
неговия устав“;
в) в т. 6 след думата „подпомагане“ се поставя
точка, а думите „за кандидати, регистрирани
по Закона за вероизповеданията“ се заменят с
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„Представя се само от ползвател на помощта,
при който това обстоятелство не подлежи на
вписване в Търговския регистър. (Не се изисква
от кандидати общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията)“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата. (Не се изисква от
кандидати общини)“;
д) създават се т. 8 и 8а:
„8. Заповед, протокол за избор или решение,
издадени или утвърдени от компетентния орган
на юридическото лице, признато по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията,
съгласно Устава на Българската православна
църква – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията.
8а. Удостоверение за представителната власт,
издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане – представя се
само от юридически лица, признати по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“;
е) точка 11 се отменя;
ж) в т. 15 думите „(в случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи)“
се заличават, а след думите „националното им
законодателство.“ се добавя „Оферентите за
дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва
да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите.“;
з) в т. 20 след думата „ЮЛ“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията“;
и) създават се т. 21 и 22:
„21. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
22. Декларация за нередности.“
2. В таблица „Специфични документи“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 „Мероприятия по осветления и
прочистки, отгледни сечи, кастрене:“ се създава
нов ред „г“:
„

г

Копие от действащ лесоустройствен
план, проект, програма за съответната гора в частта, отнасяща се до
предмета на инвестиция, с която се
кандидатства, включително частта с
таксационното описание на горите/
земите от горския фонд, с които се
кандидатства за подпомагане



“
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б) точка 2 „Закупуване на специализирана
горска техника и оборудване“ се изменя така:

„
2.

Закупуване на специализирана горска
техника и оборудване

а

Бизнес план (по образец) (не се изисква
от кандидати общини)



б

Счетоводен баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати – физически лица, общини и ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията)



в

Отчет за приходите и разходите за
последния отчетен период заедно със
справка за приходите и разходите по
видове икономически дейности (не се
изисква от кандидати – физически лица,
общини и ЮЛ, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията)



г

Справка за дълготрайните активи –
приложение към счетоводния баланс
за последния отчетен период (не се
изисква от кандидати – физически лица,
общини и ЮЛ, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията)



д

Справка за дълготрайните активи към
датата на подаване на заявлението за
подпомагане с разбивка по активи, дата
на придобиване и покупна цена и/или
инвентарна книга



е

Справка за имуществото на местното
поделение на БПЦ, заверена от съответното епархийско управление, издадена
по образец, одобрен от Светия Синод,
съгласуван с МЗХ и РА. (Изисква се
само от кандидати – ЮЛ, признати по
силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията)



Копие от действащ лесоустройствен
план, проект, програма за съответната
гора в частта, отнасяща се до предмета
на инвестиция, с която се кандидатства,
включително частта с таксационното
ж
описание на горите/земите от горския
фонд, с които се кандидатства за подпомагане, валиден за поне 5 години
напред считано от началото на годината
на кандидатстване



“

3. Текстът „(*) Документите не се изискват
за кандидати – физически лица и общини.“ след
таблица „Специфични документи“ се заличава.
4. След таблица „ДЕКЛАРАЦИИ“ се добавят „Декларация за минимални помощи“ и
„Декларация за нередности“:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Долуподписаният/-ата ...............................................
.........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН......................................, притежаващ лична
карта № ......................................................................,
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издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ................................................................,
(място на издаване)
адрес:...............................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на .....................................................
..........................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на ..................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №..........,
със седалище ................................. и адрес на управление ...................................., тел.: ........................,
факс: ..................., БУЛСТАТ .....................................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
А) Представляваният от мен кандидат:
1. Не е получил държавна помощ по реда
на Регламент (ЕО) № 1998/2006.
2. Е получил през двете предшестващи
данъчни години и текущата данъчна година
до датата на деклариране помощ, която е
обявена като минимална помощ (de minimis)
по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006, на
обща стойност (с натрупване) ..........................
лв. ............................(словом), както следва:
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
3. Не е подпомаган за тази инвестиция по
друга програма.






Б) Предприятие партньор/свързано предприятие:
1. Не е получило държавна помощ по реда
на Регламент (ЕО) № 1998/2006.
2. Е получило през двете предшестващи
данъчни години и текущата данъчна година
до датата на деклариране помощ, която е
обявена като минимална помощ (de minimis),
на обща стойност (с натрупване) ...... лв.
............................ (словом), както следва:
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
............. лв. ......... (словом) за .............. година.
3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция
по друга програма.






Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ
и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за
деклариране на неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:
Подпис: .......................
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

1

Долуподписаният/-ата ..............................................
.........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН......................................, притежаващ лична
карта № ......................................................................,
издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
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от МВР – гр. ................................................................,
(място на издаване)
адрес:...............................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на .....................................................
..........................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на ..................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписвани я та под единен и ден т ификационен код
№.........., със седалище ................................. и
адрес на управление ...................................., тел.:
........................, факс: ..................., БУЛС ТАТ
............................................. – кандидата по мярка
122 „Подобряване на икономическата стойност
на горите“, декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а
именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от
тях, чрез намаляване или загуба на приходи
в резултат на собствени ресурси, събирани от
името на ЕО, или посредством извършване на
неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви,
грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности;
– у криване на информаци я в нару шение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които
мога да подам сигнал за наличие на нередности
и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА;
Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо
лице. Когато управляващите кандидата са повече
от едно лице, декларацията се попълва и подава
по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.
1
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При наличие или съмнение за връзка на някое
от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на
„Програмата за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е Управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: .....

Подпис на деклариращия: ……..“.

§ 27. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 след думата „комисия“ се поставят скоби и се добавя „(Представя се само от
кандидати общини)“;
б) в т. 5 след думата „програмата.“ се добавя
„При юридически лица, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за кандидатстване по програмата от
компетентния орган съгласно неговия устав.“;
в) в т. 7 след думата „подпомагане“ се
поставя точка, а думите „за кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията“ се
заменят с „Представя се само от ползвател
на помощта, при който това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.
(Не се изисква от кандидати общини и юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
г) точка 8 се изменя така:
„8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата. (Не се изисква от
кандидати общини)“;
д) създават се т. 9 и 9а:
„9. Заповед, протокол за избор или решение,
издадени или утвърдени от компетентния орган
на юридическото лице, признато по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията,
съгласно Устава на Българската православна
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църква – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията.
9а. Удостоверение за представителната власт,
издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане – представя се
само от юридически лица, признати по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“;
е) точка 12 се отменя;
ж) в т. 16 думите „(в случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи)“
се заличават, а след думите „националното им
законодателство.“ се добавя „Оферентите за
дейностите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 трябва
да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите.“;
з) в т. 21 след думата „ЮЛ“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията“;
и) създават се т. 22, 23 и 24:
„22. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
23. Декларация за минимални помощи (по
образец).
24. Декларация за нередности.“
2. В раздел „II. Специфични документи по
групи разходи“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 „Мероприятия по осветления и
прочистки, отгледни сечи, кастрене:“ се създава
буква „г“:
„г) Копие от действащ лесоустройствен
план, проект, програма за съответната гора в
частта, отнасяща се до предмета на инвестиция,
с която се кандидатства, включително частта
с таксационното описание на горите/земите
от горския фонд, с които се кандидатства за
подпомагане.“;
б) точка 2 „Закупуване на специализирана
горска техника и оборудване:“ се изменя така:
„2. Закупуване на специализирана горска
техника и оборудване:
а) Бизнес план (по образец) (не се изисква
от кандидати общини).
б) Счетоводен баланс за последния отчетен
период (не се изисква от кандидати – физически лица, общини и ЮЛ, признати по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
в) Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за
приходите и разходите по видове икономически
дейности (не се изисква от кандидати физически
лица, общини и ЮЛ признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията).

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

г) Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период (не се изисква от
кандидати – физически лица, общини и ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията).
д) Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане
с разбивка по активи, дата на придобиване и
покупна цена и/или инвентарна книга.
е) Справка за имуществото на местното
поделение на БПЦ, заверена от съответното
епархийско управление, издадена по образец,
одобрен от Светия Синод, съгласуван с МЗХ
и РА. (Изисква се само от кандидати ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията.)
ж) Копие от действащ лесоустройствен план,
проект, програма за съответната гора в частта,
отнасяща се до предмета на инвестиция, с която
се кандидатства, включително частта с таксационното описание на горите/земите от горския
фонд, с които се кандидатства за подпомагане,
валиден за поне 5 години напред считано от
началото на годината на кандидатстване.“
3. Текстът под линия „(*) Документите не
се изискват за кандидати – физически лица и
общини.“ след раздел „II. Специфични документи
по групи разходи“ се заличава.
§ 28. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция или запис на заповед
или при поръчителство – удостоверения от
Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени
задължения, издадени не по-рано от 1 месец
преди предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за
поръчители лица за наличие или липса на поети
задбалансови и условни задължения (гаранции,
запис на заповед, поръчителството и др.) и
тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“
2. В т. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
3. Създават се т. 7, 8, 9 и 10:
„7. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и членовете на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически
лица – от техните представители в съответния
управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта. (Не се
изисква от общини.)
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8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
(Не се изисква от общини.)
9. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявка за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър. (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от
Закона за вероизповеданията.)
10. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2). (Не се изисква от общини.)“
§ 29. В раздел „A. Общи документи:“ от
приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 „Списък
от документи за междинно или окончателно
плащане“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точки 5 и 7 се изменят така:
„5. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявка за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър. (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от
Закона за вероизповеданията.)
7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
(Не се изисква от общини.)“
2. Създават се т. 26, 27, 28 и 29:
„26. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и членовете на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, а в случай че членове са юридически лица – от техните представители в
съответния управителен орган. Свидетелството
за съдимост да е издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
копие, заверено от ползвателя на помощта.
(Не се изисква от общини.)
27. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2). (Не се изисква от общини.)
28. Декларация за минимални помощи (по
образец).
29. Декларация по чл. 4а ЗМСП. (Не се
изисква от общини.)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 31. За подадени заявления за подпомагане,
за които не е издадена заповед на изпълнителния
директор на РА за одобрение или отхвърляне
на заявлението за подпомагане, преди влизане в сила на тази наредба, при издаването
на заповедта по чл. 26, ал. 1 се прилагат условията и редът на глава втора „Условия за
предоставяне на финансовата помощ“ и глава
трета „Ред за кандидатстване“, които са били
в сила към датата на подаване на заявлението
за подпомагане.
§ 32. Параграф 3, т. 1 и § 13 от тази наредба се прилагат за подадени заявления за
подпомагане, за които не е издадена заповед
на изпълнителния директор на РА за одобрение
или отхвърляне на заявлението за подпомагане.
§ 33. Параграф 21 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори преди
влизане в сила на тази наредба.
§ 34. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от тази наредба се
прилага за заявления, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
31 декември 2010 г.
(2) В срок до 30 април 2012 г. ползвателите
с подадени и/или платени заявки за авансово
плащане могат да подадат коригираща заявка
за авансово плащане в размера съгласно § 4,
т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по
чл. 13, ал. 1, т. 1 прилагат съответните документи по т. 4 от приложение № 5, а ползвателите
по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят
на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 прилага и
документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от приложение № 5, а ползвателите по чл. 13, ал. 1,
т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2, 3 и 6
от приложение № 5.
(4) За проектите със сключени договори след
31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3
се удължава до 30 април 2012 г.
За министър: Светла Боянова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 24 от
2009 г., бр. 50 от 2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 8:
„(8) В технологичния план за залесяване
изрично трябва да бъде посочено, че:
1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето,
а когато площите са разположени от 0 до 700
метра надморска височина, да се посочи, че
дървесни видове ще са и с ниска степен на
опасност от пожари;
2. се дава приоритет на местните дървесни
видове;
3. когато се налага смесване на дървесните
видове, то трябва да е поясно;
4. всяко възникнало несъответствие между
типа на месторастенето и ниската степен на
опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен
вид за залесяване.“
§ 2. В чл. 4 т. 5 и 9 се отменят.
§ 3. В чл. 8 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
от които се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и
да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на поисканото авансово плащане;
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8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на поисканото авансово плащане.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите
задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения
по кредити и по други задължения, които са
отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателна агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а след
думите „одобряване на запис на заповед“ се
поставя точка и думите до края на изречението
се заличават.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 10 и 11 и се изменят така:
„(10) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 4 или 9, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с шест месеца.
(11) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се
прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се
връща на издателя, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Закона за вероизповеданията“ се заменят със „съгласно чл. 20 от
Закона за вероизповеданията или признати
за юридически лица по силата на чл. 10 от
същия закон“.
2. В ал. 3 след думата „регистрираните“ се
добавя „или признатите“.
3. В ал. 4 думите „т. 2 и 3,“ се заличават.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се
правят следните изменения:
а) в т. 2 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“;
б) в т. 3 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта или негов законен или упълномощен
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представител попада в някоя от категориите,
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ
L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта
по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличен търговец,
търговско дружество или юридическо лице и
член/ове на управителния им орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е
участвало при одобряването на заявлението
за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 3а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават,
и с декларация съгласно приложение № 3а за
всички останали обстоятелства в срок 15 работни
дни от датата на получаване на уведомително
писмо от РА за представянето им.
(5) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „предложените разходи.“ се добавя „Оферентите за дейностите
по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в
публичните регистри съгласно чл. 235 или 241
от Закона за горите.“
2. В ал. 4 думите „независими оценители,
притежаващи знания“ се заменят с „лица, притежаващи квалификация и опит“.
3. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3
и 8“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За разходи по чл. 3, ал. 2, чиято стойност
възлиза на по-малко от левовата равностойност
на 15 000 евро, или са част от доставки/услуги
на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или
окончателни договори с избраните доставчици
или изпълнители.“
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§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават.
2. Създава се т. 13:
„13. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3.“
§ 9. В чл. 21 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/
или общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 22, ал. 3, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „нередовност“ се
добавя „или липса“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8, а думите
„ал. 5 или 6“ се заменят с „ал. 6 или 7“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 8;“.
2. Създава се т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне
на документите по чл. 24а, ал. 1.“
§ 13. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличния
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и член/ове на управителния им орган,
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както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокуриста или търговския
пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, само за кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в Търговския регистър;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати
по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не
представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се
прилага ал. 1.“
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 15. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение
№ 8 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „помощ“ се добавя
„и не по-късно от 15 август 2015 г.“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3“
се добавя „и не по-късно от 15 август 2015 г.“.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване
на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. бр. 91 от 2011 г.) (ПМС № 59
от 11 март 2011 г.), подават заявка по чл. 2,
ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., след
проверка на цялостното изпълнение на проект
и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(5) В случаите по ал. 4 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура и инициирано бюджетно платежно
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нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и
не се представят документите по т. 19, 20 и 21 от
раздел „Общи документи:“ от приложение № 9
за разходите, които не са реално извършени.
(6) В срок десет дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния
размер на безвъзмездната финансова помощ по
проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2
от ПМС № 59 от 11 март 2011 г., представят
в РА документите по т. 19, 20 и 21 от раздел
„Общи документи:“ от приложение № 9.“
§ 17. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и по
отношение на клиринга на счетоводните сметки
на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.),
той се удължава с един месец.“
§ 18. В чл. 34, ал. 1 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия (ЕК) за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално
издание : глава 03, том 80) (Регламент (ЕО)
№ 1975/2006)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари
2011 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане
на развитието на селските райони (ОВ L 25,
28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011)“.
§ 19. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. е наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53
от 2010 г.);
6. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 14, ал. 2 и/или 3.“
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 1 числото „18“ се заменя с „24“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът по ал. 1, т. 1 започва да тече от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване
на последната по време процедура за избор на
изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, за кандидати, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
3. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Разплащателна агенция извършва предварителния контрол по ал. 5 в срок до 4 месеца
от получаване на документите по чл. 9, ал. 1
от Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от Европейските фондове.
(7) Разплащателна агенция извършва последващ контрол по ал. 5 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(8) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 6 или 7;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
§ 21. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се
добавя „и/или документ с невярно съдържание,
неистински или преправен документ,“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законните лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно
плащане по проект, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
§ 22. В чл. 45 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект
на ползватели на помощта юридически лица
по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
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3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година за
предходната финансова година публикува на
електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта
юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код,
когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както вноски на Общността, така и национални
вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени
за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.“
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират
пряко трето лице;
г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
3. В т. 41 думите „Правилника за прилагане
на ЗГ и“ се заличават.
4. В т. 43 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
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процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане
на развитието на селските райони (ОВ, L 368
от 23.12.2006 г.)“ се заменят с „чл. 4, т. 8 от
Регламент (ЕС) № 65/2011“.
5. Точка 44 се отменя.
§ 24. Създава се приложение № 3а към
чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2:
„Приложение № 3а
към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
финансовия регламент, приложим към общия
бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата ...............................................
..........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН......................................, притежаващ лична
карта № ......................................................................,
издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ................................................................,
(място на издаване)
адрес:...............................................................................
..........................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................
.......................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ..................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписвани я та под единен и ден т ификационен код
№ ......................, със седалище .................................
........... и адрес на управление .................................
........., тел.: ......................, факс: ...............................,
БУЛСТАТ ............................................ – кандидат/
ползвател на помощ по мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“, декларирам, че:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под
съдебен надзор, не съм сключил споразумение с
кредитори, не съм преустановил стопанска дейност,
не съм обект на производство, свързано с такива
въпроси, и не се намирам в подобна процедура
съгласно националните законови и подзаконови
актове;
Декларацията се подписва задължително от
кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия
и управляващия кандидата/ползвателя по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/
ползвателя са повече от едно лице, декларацията
се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/
ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските
пълномощници, когато има такива.
1
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2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство на
държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за
измама, корупция, изпиране на пари, участие в
престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси
на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в Управляващия
орган или РА до една година от прекратяване на
правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава
дялове или акции, не е управител или член на
орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
............ 20....... г.
Декларатор: ..................“

§ 25. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 6 се изменя така:
„6. Копие на технологичен план за залесяване,
одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП.
     “;
б) в т. 10 след думите „националното им
законодателство.“ се добавят „Оферентите за
дейностите по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235
или 241 от Закона за горите.“;
в) точка 14 се изменя така:
„14. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
“;
г) създава се т. 15:
„15. Декларация за нередности.
“.
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2. Таблица „Общи документи, представяни
от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията“
се изменя така:
„Общи документи, представяни от физически
лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Решение на компетентния орган на
юридическото лице за кандидатстване
по програмата. При юридически лица,
признати по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за
кандидатстване по програмата от компетентния орган съгласно неговия устав.



Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението
за подпомагане. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство
не подлежи на вписване в търговския
регистър. (Не се изисква от кандидати
юридически лица, признати по чл. 10
от Закона за вероизповеданията.)



Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма
просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от кандидата.



Копие от документ за собственост на
изоставени земеделски земи и/или земи
от горския фонд, с които се кандидатства
за подпомагане.



Док у мент за регист раци я съгласно
чл. 235 или 241 от Закона за горите на
лицето, извършващо лесокултурните
мероприятия.



Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган на юридическото лице,
признато по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията, съгласно устава
на Бъ лгарската п ра восла вна ц ърква – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от
Закона за вероизповеданията.



Удостоверение за представителната
власт, издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за
подпомагане – представя се само от
юридически лица, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията.



“
3. В таблица „Общи документи, представяни
от държавни горски стопанства, държавни ловни
стопанства, дирекции на национални паркове
и научноизследователски горски стопанства“
се правят следните изменения:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. Копие от акт за държавна собственост или
договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението на
поземления имот, с приложена към него скица
на имота – за неземеделските земи, които ще
се залесяват.
                   “;
б) точка 3 се изменя така:
„3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
            “.
4. След таблица „ДЕКЛАРАЦИИ“ се добавя
„Декларация за нередности“:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Долуподписаният/-ата ..............................................
.........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН......................................, притежаващ лична
карта № ......................................................................,
издадена на ..................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ................................................................,
(място на издаване)
адрес: ...............................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на .....................................................
..........................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на ..................................................................., вписано
(наименование на кандидата)
в търговския регистър на Агенцията по вписвани я та под единен и ден т ификационен код
№.........., със седалище ................................. и
адрес на управление ...................................., тел.:
........................, факс: ..................., БУЛС ТАТ
............................................. – кандидата по мярка
223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи“, декларирам, че:

1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006,
а именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически опеДекларацията се подписва задължително от
кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или
ЕТ, търговско дружество или юридическо лице.
Когато управляващите кандидата са повече от
едно лице, декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата, а в случай че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и
търговските пълномощници, когато има такива.
1
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ратор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от
тях, чрез намаляване или загуба на приходи
в резултат на собствени ресурси, събирани от
името на ЕО, или посредством извършване на
неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви,
грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности;
– Укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на
нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое
от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на
„Програмата за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е Управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два
екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата: .....

Подпис на деклариращия:…..“
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§ 26. В приложение № 5 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответната РДГ/ДНСЗП.“;
б) в т. 12 след думите „националното им
законодателство.“ се добавя „Оферентите за
дейностите по чл. 3, ал. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235
или 241 от Закона за горите.“;
в) точка 16 се изменя така:
„16. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2) (Не се изисква от кандидати общини).“;
г) създава се т. 17:
„17. Декларация за нередности.“
2. Раздел I.А. „Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията“
се изменя така:
„I.А. Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите,
Закона за вероизповеданията или признати по
чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата.
При юридически лица, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за кандидатстване по програмата от
компетентния орган съгласно неговия устав.
2. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър (Не се изисква
от кандидати юридически лица, признати по
чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Копие от документ за собственост на изоставени земеделски земи и/или земи от горския
фонд, с които се кандидатства за подпомагане.
5. Документ за регистрация съгласно чл. 235
или 241 от Закона за горите на лицето, извършващо лесокултурните мероприятия.
6. Заповед, протокол за избор или решение,
издадени или утвърдени от компетентния орган
на юридическото лице, признато по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията,
съгласно устава на Българската православна
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църква – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията.
7. Удостоверение за представителната власт,
издадено от съответната метрополия не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението за подпомагане – представя се само
от юридически лица, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“
3. В раздел „I.В. Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни
ловни стопанства, дирекции на национални
паркове и научноизследователски горски стопанства“ се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Копие от акт за държавна собственост или
договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението на
поземления имот, с приложена към него скица
на имота – за неземеделските земи, които ще
се залесяват.“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.“
§ 27. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция или запис на заповед
или при поръчителство – удостоверения от
Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени
задължения, издадени не по-рано от 1 месец
преди предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за
поръчители лица за наличие или липса на поети
задбалансови и условни задължения (гаранции,
запис на заповед, поръчителството и др.) и
тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“
2. В т. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
3. Създават се т. 7, 8, 9 и 10:
„7. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, а в
случай че членове са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен
орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).
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8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта
(Не се изисква от общини).
9. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявката за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от
Закона за вероизповеданията).
10. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2) (Не се изисква от общини).“
§ 28. В раздел „Общи документи:“ от приложение № 9 към чл. 31, ал. 1 „Списък от документи за междинно или окончателно плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта
(Не се изисква от общини).“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявката за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10 от
Закона за вероизповеданията).“
3. В т. 19 след думата „разходи“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 31, ал. 5)“.
4. В т. 20 след думата „ползвателя“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 31, ал. 5)“.
5. В т. 21 след думата „ползвателя“ се добавя
„(не се представя в случаите по чл. 31, ал. 5)“.
6. Създават се т. 25, 26, 27 и 28:
„25. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, а в
случай че членове са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен
орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (Не се изисква от общини).

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

26. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 3а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2) (Не се изисква от общини).
27. Проформа фактура (представя се в случаите по чл. 31, ал. 5).
28. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания (представя
се в случаите по чл. 31, ал. 5).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 30. За подадени заявления за подпомагане,
за които не е издадена заповед на изпълнителния
директор на РА за одобрение или отхвърляне
на заявлението за подпомагане преди влизане в
сила на тази наредба, при издаването на заповедта по чл. 26, ал. 1 се прилагат условията и
редът на глава втора „Условия за предоставяне
на финансовата помощ“ и глава трета „Ред за
кандидатстване“, които са били в сила към датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
§ 31. Параграфи 3 и 13 от наредбата се прилагат за подадени заявления за подпомагане, за
които не е издадена заповед на изпълнителния
директор на РА за одобрение или отхвърляне
на заявлението за подпомагане.
§ 32. Параграф 20, § 16, т. 3 и § 35, т. 1
се прилагат и за ползватели на помощта със
сключени договори преди влизане в сила на
тази наредба.
§ 33. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 194/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от наредбата се
прилага за заявления, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
31 декември 2010 г.
(2) В срок до 30 април 2012 г. ползвателите
с подадени и/или платени заявки за авансово
плащане могат да подадат коригираща заявка
за авансово плащане в размера съгласно § 4,
т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите
по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилагат съответните документи по т. 4 от приложение № 8, а
ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат
съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 8.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят
на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилага
и документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от при-
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ложение № 8, а ползвателите по чл. 13, ал. 1,
т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2, 3 и 6
от приложение № 8.
(4) За проектите със сключени договори след
31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане до влизането в
сила на наредбата, срокът по чл. 11, ал. 3 се
удължава до 30 април 2012 г.
§ 34. В Наредба № 20 от 2008 г. за усло
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009, бр. 50
от 2010 г., бр. 5, 89 и 99 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 31 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта,
заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния
бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
за условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм. бр. 91 от 2011 г.)
(ПМС № 59 от 11 март 2011 г.), подават заявка
по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
след проверка на цялостното изпълнение на
проект и одобряване на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) В случаите по ал. 3 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура и инициирано бюджетно платежно
нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и
не се представят документите по т. 19, 20 и 21 от
раздел „Общи документи:“ от приложение № 6
за разходите, които не са реално извършени.
(5) В срок от десет дни от получаване на
уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова
помощ по проекта общините, подали заявка по
чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.,
представят в РА документите по т. 19, 20 и 21 от
раздел „Общи документи:“ от приложение № 6.“
2. В раздел „Специфични документи по вида
на инвестицията“ от приложение № 3 към чл. 21,
ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 3 от подраздел „Възстановяване на
горския потенциал“ се изменя така:
„3. Копие от акт за частна собственост
или общинска собственост на площите за
презалесяване. В случаите на държавна собственост – акт за държавна собственост или
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договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него
скица на площите за презалесяване.
     “;
б) точка 3 от подраздел „Изграждане и
подобряване на хеликоптерни площадки“ се
изменя така:
„3. Копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.             “;
в) точка 3 от подраздел „Изграждане и
подобряване на водоизточници за борба с пожарите“ се изменя така:
„3. Копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.
   “;
г) точка 4 от подраздел „Строителство и
подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация“
се изменя така:
„4. Копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.             “;
д) точка 4 от подраздел „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока
степен на риск от пожари“ се изменя така:
„4. Копие от акт за частна собственост или
общинска собственост за терена, върху който
ще се изгражда горският път. В случаите на
държавна собственост – акт за държавна собственост или договор за придобиване право на
собственост или удостоверение, издадено от
общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена
към него скица за терена, върху който ще се
изгражда горският път.                                  “;
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е) точка 2 от подраздел „Разнообразяване
на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени
дървостои“ се изменя така:
„2. Копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията. В случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.             “.
3. В раздел II. „Специфични документи по
вида на инвестицията“ от приложение № 4 към
чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 4 от подраздел II.А. „Възстановяване
на горския потенциал“ се изменя така:
„4. Копие от акт за частна собственост
или общинска собственост на площите за
презалесяване. В случаите на държавна собственост – акт за държавна собственост или
договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него
скица на площите за презалесяване.“;
б) в подраздел II.Б. „Превантивни дейности
срещу пожари в гори и земи от горския фонд“
се правят следните изменения:
аа) буква „в“ от точка 3 „Изграждане и
подобряване на хеликоптерни площадки“ се
изменя така:
„в) копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.“;
бб) буква „в“ от точка 4 „Изграждане и
подобряване на водоизточници за борба с пожарите“ се изменя така:
„в) копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.“;
вв) буква „г“ от точка 5 „Строителство и
подобряване на наблюдателни пунктове, закупу-
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ване на средства за наблюдение и комуникация“
се изменя така:
„г) копие от акт за частна собственост
или общинска собственост на мястото на
инвестицията; в случаите на държавна собственост – акт за държавна собственост или
договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него
скица на мястото на инвестицията.“;
гг) буква „в“ от точка 6 „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока
степен на риск от пожари“ се изменя така:
„в) копие от акт за частна собственост или
общинска собственост за терена, върху който
ще се изгражда горският път; в случаите на
държавна собственост – акт за държавна собственост или договор за придобиване право на
собственост или удостоверение, издадено от
общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена
към него скица за терена, върху който ще се
изгражда горският път.“;
дд) буква „б“ от точка 7 „Разнообразяване
на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени
дървостои“ се изменя така:
„б) копие от акт за частна собственост или
общинска собственост на мястото на инвестицията; в случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот,
с приложена към него скица на мястото на
инвестицията.“
4. В раздел „Общи документи:“ от приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 „Списък от документи за междинно или окончателно плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 19 след думата „разходи“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4)“;
б) в т. 20 след думата „ползвателя“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 31, ал. 4)“;
в) в т. 21 след думата „ползвателя“ се добавя
„(не се представя в случаите по чл. 31, ал. 4)“;
г) създават се т. 30 и 31:
„30. Проформа фактура (представя се в
случаите по чл. 31, ал. 4).
31. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания (представя
се в случаите по чл. 31, ал. 4).“
За министър: Светла Боянова
13590
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за
национални доплащания и за специфично
подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм.,
бр. 36, 39 и 51 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането:
1. на хектар за допустимите за подпомагане
хектари по чл. 2;
2. на килограм тютюн по сортови групи
съгласно чл. 3;
3. за едно допустимо за подпомагане животно
по чл. 4, 5, 6 и 7.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.“
§ 2. В чл. 10, ал. 3 думите „е в размер 110 %
от помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически
уязвими ферми и“ се заличават.
§ 3. В чл. 11, ал. 3 думите „е в размер 90 %
от помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически
уязвими ферми и“ се заличават.
§ 4. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането за едно допустимо за подпомагане
животно по чл. 9, 10, 11, 13 и 14.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.“
За министър: Светла Боянова
13588

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за реда за водене на
единен публичен регистър по глава четвърта
от Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ,
бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вписването в регистъра в случаите по
чл. 19, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия
започва по писмено заявление, подадено лично
или по електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Към заявлението се прилагат копия или елек-
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тронни копия на документите, удостоверяващи
обстоятелствата по чл. 9, с изключение на
вписаните в публични регистри.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Вежди Рашидов
13498

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № 3261
от 21 декември 2011 г.

за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационни фондове на
Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
условията и редът за достъпа на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до
информация от информационни фондове на
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Информационните фондове на МВР, до
които ДАНС има достъп, са тези, съдържащи
информация, необходима на ДАНС за изпълнение на възложените є със закон дейности.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол
по осигуряване на достъп на ДАНС до информационни фондове на МВР се осъществяват
от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.
(2) За координиране на дейностите по
осигуряване на достъпа на ДАНС до информационни фондове на МВР се създават точки
за контакт, които са специализирана дирекция
„Сигурност на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (СДСДАНС) и специализирана административна дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ (ДКИС) с определени
от съответните директори служители за връзка.
(3) Министерството на вътрешните работи
и ДАНС си оказват експертна и техническа
помощ при осигуряване на достъпа до информационни фондове на МВР.
Чл. 3. Ползването на информация от информационни фондове на МВР от ДАНС се
извършва при спазване на действащото в страната законодателство и вътрешноведомствените
нормативни актове на МВР и ДАНС.
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Раздел IІ
Организация на достъпа на ДАНС до информационни фондове на МВР
Чл. 4. Достъпът на ДАНС до информационни
фондове на МВР е извършване на справочна
дейност от служители на ДАНС (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) при спазване на
принципа „необходимост да се знае“, по начин,
непозволяващ разкриване на интереса на ДАНС.
Чл. 5. Държавна агенция „Национална
сигурност“ осигурява технически и организационни условия за спазване на изискването
за неразкриване интереса на ДАНС по чл. 4.
Чл. 6. (1) Справочна дейност от служители
на ДАНС в информационни фондове на МВР
се осъществява от автоматизирани работни
места, разположени в помещения на ДАНС,
при спазване на утвърдените в МВР правила
за мрежата за предаване на данни на МВР и
за функционирането на всеки отделен информационен фонд.
(2) Автоматизираните работни места по ал. 1
се администрират от специално определени
за целта системни администратори на ДАНС.
(3) Автоматизираните работни места по ал. 1
се използват в ДАНС единствено за целите на
справочната дейност, предмет на тази инструкция, и не могат да се използват за достъп до
интернет или до други мрежи.
Чл. 7. (1) Правата за достъп за потребители
на ДАНС до отделни информационни фондове на МВР се предоставят от ДКИС след
получаване на писмено искане, подписано от
директора на СДСДАНС.
(2) Искането по ал. 1 съдържа: трите имена,
ЕГН, структурното звено, длъжност, уникалноно логическо име за конкретния потребител
на ДАНС, като се посочват и технологични
дейности и информационни обекти или номер
на профил съгласно организационно-технологичните правила за всеки отделен информационен фонд.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ поддържа регистър на потребителите по
ал. 2 с право на достъп до информационен
фонд на МВР.
Чл. 8. (1) Въвеждане, актуализиране и заличаване на информация на ДАНС в информационни
фондове на МВР се извършва при спазване на
утвърдените в МВР правила за функциониране
на съответния фонд, по начин, непозволяващ
разкриване на интереса на ДАНС.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от
служители на МВР в съответствие с утвърдени съвместни организационно-технологични
правила за всеки отделен фонд.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ отговаря за законосъобразността на
подаването на информацията по ал. 1
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Чл. 9. Министерството на вътрешните работи
уведомява ДАНС при закриване или модифициране на вече съществуващи информационни
фондове, както и при въвеждане в експлоатация
на нови такива.
Чл. 10. При възникнала необходимост
СДСДАНС в едноседмичен срок уведомява
писмено ДКИС за прекратяване или промяна
на достъпа на служител от ДАНС, получил
достъп до информационни фондове на МВР.
Чл. 11. Разходите за необходимите хардуер,
системен софтуер и комуникационно оборудване за достъп на служители на ДАНС до
информационен фонд на МВР са за сметка
на ДАНС.
Чл. 12. (1) В случаите, при които по искане
на ръководител на структура от МВР или на
външен орган, който има правно основание, е
извършена проверка за осъществен достъп до
информационен фонд на МВР и се установи, че
е проявен интерес от потребители на ДАНС, в
отговора си ДКИС посочва, че идентифициране на потребител на ДАНС се извършва след
отправено писмено искане до ДАНС.
(2) За структурите на МВР исканата информация по ал. 1 се предоставя от ДАНС
след отправено писмено искане чрез главния
секретар на МВР.
(3) Директорът на ДКИС предоставя информация на ДАНС чрез главния секретар на
МВР за извършени справки от потребители на
ДАНС в информационни фондове на МВР след
писмено искане на директора на СДСДАНС.
(4) Министерството на вътрешните работи
предоставя информация на ДАНС за извършени
справки в информационни фондове на МВР
от потребители, които не са от ДАНС, след
писмено искане от председателя на ДАНС или
оправомощен от него заместник-председател и
разрешение на главния секретар на МВР.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Информационни фондове“ са автоматизирани информационни фондове на МВР,
изграждани по реда на ЗМВР и определени
като фондове за общо ползване с подзаконов
акт на министъра на вътрешните работи.
2. „Потребител на ДАНС“ е служител на
ДАНС с право на достъп до информационен
фонд на МВР.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В двумесечен срок след влизане на
инструкцията в сила ДАНС се задължава да
актуализира информацията за текущо дефинираните си потребители с достъп до информационни фондове на МВР.
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§ 3. Администрирането на работните места
в териториалните структури на ДАНС се осъществява от ДКИС до започване на администрирането им от системни администратори на
ДАНС, като началото на администрирането от
ДАНС се удостоверява с двустранно подписан
протокол от директорите на ДКИС и СДСДАНС.
§ 4. Инструкцията се издава на основание
чл. 31, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 5. Инструкцията влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Константин Казаков
13548

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛА

за обучението на кандидатите за младши
съдии и младши прокурори и за определяне
на техния статус
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С тези правила се урежда статусът
на кандидатите за младши съдии и младши
прокурори по време на обучението им в Националния институт на правосъдието, наричан
за краткост „института“.
Чл. 2. На обучение в института подлежат
кандидатите за младши съдии и кандидатите
за младши прокурори, включени във влезлия
в сила окончателен списък, приет от Висшия
съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 от Закона за
съдебната власт, които са подали декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от
същия закон.
Чл. 3. Кандидатите за младши съдии и
младши прокурори, които преминават курс
на задължително първоначално обучение в
института съгласно чл. 258 и 258а от Закона
за съдебната власт, се наричат за краткост
„курсисти“.
Чл. 4. (1) Курсът на задължително първоначално обучение в института е с продължителност девет месеца и започва през месец
септември на съответната година.
(2) Курсът на задължителното първоначално обучение може да започне и по-късно, ако
към месец септември на съответната година
конкурсната процедура за младши съдии или
младши прокурори не е приключила с влизане
в сила на окончателния списък по чл. 186,
ал. 7 от Закона за съдебната власт.
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Чл. 5. Началната дата на курса на задължителното първоначално обу чение на
кандидатите за младши съдии и младши
прокурори за всяка учебна година се определя
от директора на института и се обявява наймалко две седмици преди началото на курса
на интернет страницата на института.
Раздел ІІ
Права и задължения на курсистите
Чл. 6. Курсистите имат право да:
1. получават професионално обучение с
практическа насоченост съобразно учебните
програми на института;
2. получават стипендия от института за
периода на обучението съобразно разпоредбите
на чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
3. бъдат здравно и обществено осигурени
и застраховани срещу злополука съобразно
разпоредбите на чл. 258а, ал. 5 от Закона за
съдебната власт;
4. изразяват свободно мнение относно
качеството на учебния процес и да правят
предложения за неговото усъвършенстване
по установен от директора на института ред;
5. ползват библиотеката на института.
Чл. 7. Курсистите са длъжни да:
1. присъстват на всички учебни занятия;
2. се подготвят задълбочено за учебните
занятия, да предават в определените срокове
своите добре подготвени писмени работи,
както и да изпълняват всички други задачи,
възложени им от преподавателите и свързани
с учебния процес;
3. и мат поведен ие, с ъо т ве т с т ва що на
нормите на Кодекса за етично поведение на
българските магистрати;
4. спазват установените правила за поведение и вътрешен ред в института;
5. се отнасят с уважение към преподавателите, администрацията на института и
останалите обучавани в института;
6. пазят имуществото на института.
Чл. 8. (1) Всеки курсист е длъжен да възстанови вредите, които е причинил на имуществото на института:
1. по небрежност – в пълния им размер,
но не повече от едномесечната му стипендия;
2. умишлено – в пълен размер.
(2) Вредите по ал. 1 се възстановяват:
1. по т. 1 – въз основа на писмена заповед
на директора на института в едномесечен
срок от установяването им, но не по-късно
от 1 година от тяхното причиняване, която
се връчва на курсиста; ако той не възстанови
вредите в тримесечен срок от получаването
на заповедта, институтът може да предяви
иск пред съда по общия исков ред;
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2. по т. 2 – доброволно от курсиста или по
общия исков ред.
Чл. 9. (1) Всеки курсист е длъжен да възстанови на института получените суми за
стипендии в случай на:
1. отказ от обучението без уважителна
причина;
2. повторно неуспешно представяне на
изпитите по чл. 258, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
3. отказ от заемане на длъжността, на която
е назначен след приключване на обучението
в института, без уважителна причина;
4. изключване от курса на обучение.
(2) В случаите на ал. 1 курсистът е длъжен
да възстанови сумите на иститута в 3-месечен срок. Ако не го направи доброволно,
институтът може да предяви иск пред съда
по общия исков ред.
Раздел ІІІ
Права и задължения на Националния институт на правосъдието
Чл. 10. Националният институт на правосъдието има право да:
1. осъществява контрол за спазване на установените правила за поведение и вътрешен
ред в института от курсистите;
2. осъществява текущ контрол за усвояването на учебния материал от курсистите;
3. започва производство по чл. 15 – 20
срещу провинилия се курсист за налагане на
дисциплинарно наказание;
4. упражнява правата за осъществяване
на имуществената отговорност на курсиста
по чл. 8 и 9;
5. иска от съответния курсист заплащане
на стойността на вредите, които са причинени
виновно на имущество на института.
Чл. 11. Националният институт на правосъдието е длъжен да:
1. осигурява нормално протичане на обучението на курсистите и неговото провеждане
на високо професионално равнище с практическа насоченост съобразно утвърдените
учебни програми;
2. осъвременява и подобрява у чебните
програми в съответствие с промените в законодателството, стратегическите документи, отнасящи се до съдебната система или
НИП, изискванията на европейското право,
практиката на Съда на Европейския съюз и
на Европейския съд по правата на човека и
препоръките на преподавателите и курсистите
в института;
3. изплаща ежемесечно и в определения
размер стипендиите на курсистите;
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4. осигури на курсистите необходимите
условия за провеждане на обучението чрез
предоставяне на подходяща материална база
и учебни материали;
5. организира провеждането на срещи на
курсистите с ръководството на института по
въпроси, свързани с обучението и неговото
осъществяване, най-малко един път на 3
месеца.
Раздел ІV
Вътрешен ред
Чл. 12. (1) Националният инстит у т на
правосъдието създава за всеки курсист лично
дело, в което се съхраняват всички данни,
свързани с обучителния процес и поведението на курсиста по време на задължителното
първоначално обучение.
(2) Личното дело на курсист, назначен
за младши съдия или младши прокурор, се
включва в кадровото му дело по чл. 30а от
Закона за съдебната власт.
Чл. 13. Постоянните и временните преподаватели отбелязват отсъствията на курсистите
в нарочен присъствен формуляр.
Чл. 14. (1) Отсъствия от учебните занятия
се допускат:
1. при временна неработоспособност по
смисъла на чл. 162 от Кодекса на труда, отпуск
поради бременност, раждане, осиновяване и
отглеждане на дете по чл. 163 – 164а от Кодекса на труда и на основанията по чл. 157,
ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 КТ;
2. по лични причини след предварително
разрешение от директора на Националния
институт на правосъдието.
(2) В случаите на т. 1 от ал. 1 курсистът
уведомява директора на института и представя
болничен лист, а за отсъствие по лични причини – курсистът подава мотивирана писмена
молба до директора.
Чл. 15. (1) Директорът на Националния
институт на правосъдието се уведомява за
всеки случай, в който е налице нарушение на
тези правила от страна на курсист.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на института може:
1. да проведе разговор с курсиста и да го
предупреди за последиците от поведението му;
2. да изслуша курсиста и да поиска писмените му обяснения;
3. да уведоми Висшия съдебен съвет за
направеното нарушение.
Раздел V
Закъснение при започване и прекъсване на
обучението
Чл. 16. (1) Кандидат за младши съдия
или младши прокурор, който по уважителни
причини е възпрепятстван да започне задъл-
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жително първоначално обучение на обявената
начална дата по чл. 5 или да го продължи,
е длъжен незабавно писмено да уведоми за
това директора на института.
(2) Директорът на института, според характера на уважителните причини по ал. 1
и времето, през което се очаква да действат,
решава дали курсистът да продължи обучението по индивидуален план и консултации с
преподавателите, или предлага на управителния съвет на института обучението му да бъде
осъществено със следващ випуск кандидати
за младши съдии и младши прокурори, за
което уведомява кандидата.
(3) Когато при условията на ал. 2 кандидатът ще продължи обучението си със следващ
випуск кандидати за младши съдии и младши
прокурори, директорът на института уведомява
за това и Висшия съдебен съвет.
Чл. 17. (1) В случаите на по-късно започване
на задължителното първоначално обучение
стипендия се изплаща само за периода, в
който лицето реално се е обучавало.
(2) Когато прекъсването на обучението е
поради временна неработоспособност, отпуск
за бременност, раждане и отглеждане на малко
дете или на дете от 2- до 8-годишна възраст,
кандидатът за младши съдия или младши
прокурор получава съответното обезщетение
по Кодекса за социално осигуряване.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила уважителни причини са: отпуск за временна неработоспособност, отпуск поради бременност,
раждане и отглеждане на малко дете, отпуск
за гледане на дете от 2- до 8-годишна възраст,
както и други важни причини, независещи
от волята на кандидата за младши съдия или
младши прокурор, които го възпрепятстват
да започне своевременно или да продължи
докрай обучението си по чл. 249, ал. 1, т. 1
от Закона за съдебната власт.
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§ 3. Тези правила влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Представляващ ВСС: Анелия Мингова
13528

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 1167
от 15 декември 2011 г.

за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.
и бр. 19 от 2011 г.)
На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „30 април“ се заменят с
„1 март“.
2. В ал. 2 думата „март“ се заменя с „януари“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите, когато предоставената в
срока по ал. 1 информация е непълна или неточна, предприятията са длъжни да представят
необходимите корекции по нея, но не по-късно
от 15 април на текущата година.“
§ 2. Създава се нов чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) При прекратяване на предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/
или услуги предприятието уведомява комисията,
като подава уведомление и предоставя отчет за
дейността си по предоставяне на електронни
съобщителни мрежи и/или услуги през текущата
година съгласно образец, утвърден от комисията.
(2) Предприятията, подали уведомление до
комисията за прекратяване на дейността си
през периода от 1 януари до 31 януари на текущата година, следва да предоставят и отчет
по чл. 5, ал. 1.“

Заключителни разпоредби

Заключителна разпоредба

§ 2. Тези правила се приемат на основание
чл. 258б от Закона за съдебната власт и са
приети с решение на Висшия съдебен съвет
по протокол № 43 от 22.12.2011 г.

§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Веселин Божков
13547
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