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 Постановление № 376 от 30 декември 2011 г. за приемане на Наредба за
реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни
химични вещества, смеси и изделия
от Приложение XVII на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH)
26
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № 12 от 22 декември 2011 г.
за условията и реда за заплащане на
лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона
за здравето
29

Министерство
на околната среда и водите
 Наредба № Н-3 от 28 ноември 2011 г.
за предоставяне на информация от
ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо
въздействие върху състоянието на
водите
39
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство
на икономиката,
енергетиката и туризма
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на
обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на природен газ
43

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират от Българската агенция по безопасност на храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Българската агенция по
безопасност на храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират
от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета
с Постановление № 242 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 101 от 2010 г. и бр. 5, 16 и 38 от
2011 г.), чл. 36 се отменя.

§ 2. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет
с Постановление № 35 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2011 г.), в чл. 9, ал. 3 числото
„2998“ се заменя с „2798“.
§ 3. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление
№ 181 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 65 от 2010 г.).
§ 4. Отменя се Тарифата за таксите, които се
събират от Националната служба за растителна
защита при Министерството на земеделието и
горите, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 121
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2002 г., бр. 68
от 2003 г., бр. 4 и 55 от 2004 г., бр. 56 от 2005 г.,
бр. 64 от 2006 г. и бр. 3 от 2007 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ТАРИФА
за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

ВЕСТНИК
1

2

3

4.

За издаване на разрешение за фумигация
и обеззаразяване на
площи, помещения и
растителна продукция
срещу вредители

За един
обект за
съхранение
на ПРЗ

5.

За издаване на разре- За един цех 1500,00
шение за преопаковане за преопана ПРЗ
коване

6.

За вписване на про- За едно размени в разрешението решение

50,00

7.

З а п р е и з д а в а н е н а За едно
разрешение (заг убе- разрешено, унищожено, пов- ние
редено)

20,00

8.

За издаване на раз- За едно
решение за въздушно разрешепръскане
ние

50,00

Ч АСТ П ЪРВА
ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
РАСТЕНИЯТА
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. За фитосанитарен контрол на стоки,
предназначени за износ, за които се издава
фитосанитарен сертификат, таксата се заплаща
при подаване на заявлението.
Чл. 2. За фитосанитарен контрол на стоки
от внос се заплаща такса при предварителното
деклариране на вноса в съответната областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) или
при контрола на вноса в граничния инспекционен фитосанитарен пункт (ГИФП) на ГКПП.
Чл. 3. При реекспорт на стоки, включително
претоварвани на граничния пункт, таксите
се заплащат при подаване на заявлението за
фитосанитарен сертификат за реекспорт.
Чл. 4. При промяна на адресанта на транспортните средства таксата се заплаща в брой
на граничния пункт или в съответната ОДБХ.
Чл. 5. За стоките, подлежащи на фитосанитарен контрол, преминаващи транзитно през
страната, се заплаща такса за документален
контрол.
Чл. 6. (1) Таксите за издаване на разрешение
за търговия с продукти за растителна защита
(ПРЗ) и за преопаковане на ПРЗ се заплащат
по банков път при подаване на заявлението.
(2) При отказ за издаване на разрешение на
заявителя се връща пълният размер на таксата
по чл. 7, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 5 в едномесечен
срок от направения отказ.
Г л а в а

в т о р а

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРЗ, ЗА ПРЕОПАКОВАНЕ
НА ПРЗ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИА Л ИЗИ РА Н И РАС Т И Т Е Л НОЗА Щ И Т Н И
ДЕЙНОСТИ
Чл. 7. (1) За издаване на разрешение за
търговия с ПРЗ, за преопаковане на ПРЗ и за
извършване на специализирани растителнозащитни дейности се събират следните такси:
Лева
1

2

3

4

1.

За обработка на доку- З а е д и н
менти и за издаване на обект
становище от ОДБХ

50,00

2.

За издаване на разре- З а е д и н
шение за търговия на о б е к т з а
дребно с ПРЗ
търговия

500,00

За издаване на разре- З а е д и н
шение за търговия на о б е к т з а
едро с ПРЗ
търговия

800,00

3.

БРОЙ 1
4
800,00

(2) При промяна в местоположението на
обекта се заплаща таксата по ал. 1, т. 1 и 6.
Г л а в а

т р е т а

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВА НЕ
НА УТАЙКИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Чл. 8. За регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се събират
следните такси:
Лева
1

2

3

1.

З а р ег ис т ра ц и я н а За ед и н
продукт
продукт

2.

За регистрация на група продукти:

4
3500,00

2.1. за група от 2 продукта

5000,00

2.2. за всеки следващ продукт в група продукти

1000,00

Чл. 9. За издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието се събират
следните такси:
Лева
1

2

3

4

За всяко поле:
а) до 100 дка

за един
брой

50,00

б) от 101 до 200 дка

за един
брой

80,00

в) от 201 до 500 дка

за един
брой

100,00

г) над 500 дка

за един
брой

150,00

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТАКСИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТИВНИ
ВЕЩЕСТВА, ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЗ ЗА
ПУСК АНЕ НА ПАЗАРА И ЗА УПОТРЕБА
Чл. 10. (1) За извършване на експертна
оценка на документация за одобряване и
за подновяване на одобрението на активно
вещество по отношение на физикохимични,
токсикологични, екотоксикологични характеристики, остатъчни количества, ефикасност
и поведение в околната среда, включително
микроорганизъм, антидот или синергист, се
заплащат такси, както следва:
Лева
1

2

1.

Приемане на документ а ц и я т а , оцен к а н а
характеристиките на
активното вещество,
включително микроорганизъм, ан т и дот,
синергист, и изготвяне
на доклад за одобряване на европейско ниво
по чл. 4 на Регламент
(EO) № 1107/2009

3

1.1. Допустимост на заяв- За всялението
ка област на
оценка

ВЕСТНИК

Чл. 11. (1) За извършване на оценка на
документация за разрешаване и за изменение на разрешение на ПРЗ по отношение на
физикохимични, токсикологични, екотоксикологични характеристики, остатъчни количества, ефикасност и поведение в околната
среда на активното вещество, включително
микроорганизъм, антидот или синергист, и на
продукта за растителна защита се заплаща
такса, както следва:
Лева
1

2.

Подновяване на одобрението на активно
вещество, включително микроорганизъм,
антидот или синергист,
на европейско ниво по
ч л. 15 на Регламен т
(EO) № 1107/2009

За всяко допълнително
изследване
към досието

5000,00

(2) За оценка на идентичност или еквивалентност на източник на производство на
активно вещество, антидот или синергист или
при промяна на производствения процес се
заплаща такса, както следва:
Лева
1

2

3

Допустимост на за- За всяка
явлението
област
на оценка

1000,00

1.2.

Експертна оценка на За всяка
досието
област
на оценка

8000,00

1.3.

Регистрационен до- За всяка
клад
област
на оценка

4000,00

Изменение на
разрешението
1.4.

Допустимост на за- За всяка
явлението
област
на оценка

1000,00

1.5.

Експертна оценка на За всяка
досието
област
на оценка

2000,00

1.6.

Регистрационен до- За всяка
клад
област
на оценка

1000,00

2.

Зонално разрешаване и л и изменен ие
на разрешението
н а П РЗ по ч л. 33
от Регламент (EO)
№ 1107/2009, когато
Република България
е докладчик и единствена заинтересована държава

2.1.

Допустимост на заявлението

4

1. Заверяване на наличен За всеки
доклад, изготвен от дру- източник
га държава членка

500,00

2. Оценка на идентичност За всеки
или еквивалентност
източник

2500,00

4

1.1.

1000,00

4000,00

3

Зонално разрешаване и л и изменен ие Нов
н а р а з р е ш е н и е т о продукт
н а П РЗ по ч л. 33
от Регламент (EO)
№ 1107/2009, когато
Република България
е докладчик

4

За всяка област на
оценка

2

1.

1.2. Експертна оценка на За вся- 20 000,00
досието
ка област на
оценка
1.3. Доклад за оценка

С Т Р. 3

Нов
продукт
или заявление
за изменение на
разрешението
1000,00

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН
4

2

2.2.

Експертна оценка на
досието

8000,00

6.2.

Регистрационен до- Продукт
клад

2.3.

Регистрационен доклад

1000,00

7.

3.

Зонално разрешаване и л и изменен ие
на разрешението
н а П РЗ по ч л. 33
от Регламент (EO)
№ 1107/2009, когато
Република България
е заинтересована
държава

Разрешаване на ПРЗ Нов
чрез взаимно призна- продукт
ване на разрешения
о т д ру г а д ърж а в а
членка, включително зонално разрешаване съгласно чл. 33
от Регламент (EO)
№ 1107/2009, временно ра зрешен ие по
чл. 30 от Регламент
(EO) № 1107/2 0 09,
съгласно Директива
91/414/ЕЕС или по
програма за споделяне на работата между
държавите членки

7.1.

Допустимост на за- Продукт
явлението

2000,00

7.2.

Оценка и регистра- Продукт
ционен доклад

6000,00

Допустимост на за- Продукт
явлението
или
заявление за
допълнителна
употреба

1000,00

3.2.

Оценка на допълнение към досието съгласно националните
изисквания

За всяка
област
на оценка

1000,00

3.3.

Регистрационен до- Продукт
клад
или
заявление за
допълнителна
употреба

1000,00

4.

4.1.

4.2.

5.

6.

6.1.

Издаване на временно ра з р ешен ие на
продукт, съдържащ
все още неодобрено
активно вещество
1000,00

Оценка и регистра- За всяка
ционен доклад
област
на оценка

5000,00

10 000,00

Сравнителна оценка на ПРЗ, съдържащи кандидати за
зам яна по ч л. 50
на Регламент (EO)
№ 1107/2009
Допустимост на за- Продукт
явлението

5000,00

2

3

4
10 000,00

Допълнителна
употреба
7.3.

Допустимост на за- На упоявлението
треба

1000,00

7.4.

Оценка и регистра- На упоционен доклад
треба

1000,00

8.

Допустимост на за- За всяка
явлението
област
на оценка

За явление за п ро мяна на максимална г раница на допустими остатъчни
вещес т ва по ч л. 6
на Регламент (EO)
№ 396/2005

1

БРОЙ 1

1

3.1.

3

ВЕСТНИК

Разрешаване на паралелна търговия на
ПРЗ

8.1.

Допустимост на за- Продукт
явлението

500,00

8.2.

Оценка и удостове- Продукт
рение

3300,00

9.

Разрешаване пускането на пазара на
ПРЗ с нисък риск

9.1.

Допустимост на за- Продукт
явлението

5000,00

9.2.

Регистрационен до- Продукт
клад

10 000,00

10.

Ра з р е ш а в а н е п ус кането на пазара и
употребата на ПРЗ,
съдържащ генетично
модифициран организъм

10.1

Допустимост на за- Продукт
явлението

1000,00

10.2. Регистрационен до- Продукт
клад

1000,00

БРОЙ 1
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(2) За подновяване на разрешението на ПРЗ
се заплащат такси, както следва:
Лева
1

2

1.

Подновявяне на разрешението на ПРЗ, разрешен
според Директива 91/414/
ЕИО, когато не се прилага
принципът за доброволно
сподел яне на работата
между страните членки

3

– оценка на документа- Процията за продукта при дукт
доказана идентичност или
еквивалентност на активното вещество
2.

4000,00

Подновяване на разрешението на продукт, разрешен според Директива
91/414/ ЕИО, когат о се
п ри ла га п ри н ц и п ът за
доброволно споделяне на
работата между държавите членки и Република
България е докладчик
1000,00

2.2. Експертна оценка на до- За всясието
ка областна
оценка

2000,00

2.3. Регистрационен доклад

Продукт

1000,00

3.1. Допустимост на заявле- Пронието
дукт

1000,00

3.2. Експертна оценка и из- Продаване на разрешението дукт

4000,00

4.

Подновяване на разрешението на продукт, разрешен според Директива
91/414/ ЕИО, когат о се
п ри ла га п ри н ц и п ът за
доброволно споделяне на
работата между държавите членки и Република
България е заинтересована държава

Подновяване на разрешението на продукт, разрешен според Регламент
(EO) № 1107/2009, когато
Реп убл и ка Бъ л гари я е
докладчик

2

5.

Подновяване на разрешението на продукт, разрешен според Регламент
(EO) № 1107/2009, когато
Реп убл ика Бъ л гари я е
заинтересована държава

1000,00

4.2. Експертна оценка и из- За всядаване на разрешението ко допълнително
изследване

1000,00

3

4

5.1. Допустимост на заявле- Пронието
дукт

1000,00

5.2. Експертна оценка и из- Продаване на разрешението дукт

4000,00

(3) За разрешаване на ограничена и контролирана употреба на ПРЗ за използване в
определени райони за период до 120 дни в
рамките на една календарна година при поява на непредвидена опасност за растенията,
която не може да бъде предотвратена по друг
начин, се заплаща такса в размер 2000,00 лв.
за продукт.
(4) За издаване на разрешение за извършване на изпитвания с неразрешен ПРЗ с научноизследователска и експериментална цел
се заплаща такса, както следва:
1. за доп ус т и мос т на за я в лен ието – 1000,00 лв. за продукт;
2. за разрешение – 2000,00 лв. за продукт.
(5) За вписване в регистър в Република
България се заплаща такса, както следва:
1. за вписване в регистъра на адюванти – 100,00 лв. за продукт;
2. за регистриране на готови разтвори на
ПРЗ – 300,00 лв. за продукт.
Чл. 12. За оценяване на документация и
за разрешаване на минимална промяна във
формулацията на ПРЗ се заплаща такса в
размер 500,00 лв. за продукт.
Чл. 13. За промяна в разрешението на ПРЗ
се заплащат такси, както следва:
1. за настъпила промяна в класификацията
на активните вещества – 50,00 лв. за продукт;
2. за друга промяна, заявена от притежателя
на удостоверението, изискваща извършване
на експертна оценка – 500,00 лв.
Чл. 14. За издаване на ново разрешение на
ПРЗ се заплащат такси, както следва:
Лева
1

4.1. Допустимост на заявле- Пронието
дукт

С Т Р. 5

1

4

2.1. Допустимост на заявле- Пронието
дукт

3.

ВЕСТНИК

2

3

1.

При промяна в данните, които не 200,00
са свързани с въздействието върху
здравето на хората, животните и
околната среда или ефикасността на ПРЗ (седалище и адрес на
притежателя на удостоверението,
наименование на продукта и други)

2.

При прехвърляне на правата върху 200,00
разрешен ПРЗ на друго лице

3.

При заявяване на последващи тър- 200,00
говски наименования на разрешен
ПРЗ

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

п е т а

Чл. 15. (1) За одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване
на биологично изпитване се заплаща такса,
както следва:
		
Лева
1.

2.

2

3

За първоначален
оглед с цел одобряване на бази
на физи ческ и и
юридически лица
за извършване на
био лог и ч но и з питване

За първо и
второ място
за изпитване
За всяко следващо място
за изпитване

За инспекция на За всяко мясбази на физиче- то на инспекски и юридически ция
лица за изпълнение на изискванията по ДЕП

Лева
1.

Удостоверение за временен За
внос на неодобрено активно една
вещество
партида

500,00

2.

Удостоверение за внос или
въвеждане на неразрешен
ПРЗ за биологично изпитване

За
един
продукт

150,00

3.

Удостоверение за регист ра ц и я на консул та н т и,
на лица, осъществяващи
интегрирано производство,
специализирани растителнозащитни услуги и други

За
едно
удостоверение

20,00

4.

Сертификат на фермери, на
професионални потребители, консултанти и дистрибутори на ПРЗ

За
един
сертификат

40,00

5.

Становище от ОДБХ на
земеделски производители, физически, юридически
лица и еднолични търговц и – п ри поиск ва не о т
компетентен орган

За
едно
удостоверение

50,00

3000,00
1000,00

500,00

Г л а в а

ш е с т а

ТАКСИ ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРЗ, ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ
СУБСТРАТИ
Чл. 16. (1) За контрол на съответствието
на показателите за състав и физикохимични свойства на ПРЗ, торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати се заплащат такси
по смисъла на чл. 74 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 относно пускането на пазара
на продукти за растителна защита и чл. 29
от Регламен т (ЕО) № 20 03/20 03 от носно
торовете.
(2) Дължимите такси за вземане на проби
и за лабораторен анализ на всички показатели – обект на контрол, се заплащат от
лицето, което пуска проду кта на пазара,
съгласно ценоразпис на съответната лаборатория.

с е д м а

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИ Я, СЕРТИФИК АТИ, СТАНОВИЩ А И
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 17. За издаване на удостоверение,
сертификат, становище и други документи се
събират следните такси:

4

(2) За удължаване срока на одобрението
на бази на физически и юридически лица
за извършване на биологично изпитване се
заплаща такса, както следва:
1. за първо и второ място за изпитване – 1500,00 лв.;
2. за всяко следващо място за изпитване – 500,00 лв.
Г л а в а

БРОЙ 1

Г л а в а

ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
Н А БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ Н А ПРЗ

1

ВЕСТНИК

о с м а

ТАКСИ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ
Ч л. 18. За фи т осани тарен кон т рол на
посевен материал при износ и движение на
територията на ЕС се събират следните такси:
№
по
ред
1
1.

Наименование

Мярка

2

3

За зърнено-житни, зър- партида до
нени и технически кул- 1 т
тури

Лева

4
8,00

партида над 0,008
1 т – лв./кг
2.

За зеленчукови и цветни
култури:
а) дребносеменни ви- партида до
дове
1 кг
партида над
1 кг – лв./
кг

8,40
3,20

БРОЙ 1
№
по
ред
1

ДЪРЖАВЕН

Наименование

Мярка

2

3

б) дребносеменни видо- партида до
ве с посевна норма над 1 кг
2 кг на декар (спанак,
лук, аспержи, салатно
цвекло)
партида над
1 кг – лв./
кг
в) едросеменни видове партида до
10 кг
партида над
10 кг – лв./
кг

№
по
ред

Наименование

4

1

2

4,20

1,60
8,40
0,85

За лекарствени и ете- лв./кг
ричномаслени култури

0,40

4.

За семена от горски, лв./кг
д ървесни и х раст ови
видове

0,35

Чл. 19. За фитосанитарен контрол при внос
от трети страни на растения, растителни и
други продукти се събират следните такси:

1

Наименование

Мярка

2

3

1.

За проверка на доку- на пратка
менти

2.

За проверка за иден- на п рат тичност
ка:

3.

С Т Р. 7

Лева

3.

№
по
ред

ВЕСТНИК

Лева

4
17,50

– до размерите на
товара на
камион,
жп вагон
или контейнер
със сравним обем

17,50

– над тези
размери

35,00

Мярка

3
– максимална
цена

Лева

4
304,00

б) храсти, дървета (с на п рат изк лючение на отсе- ка:
чени новогодишни
елхи), други дървесни
растения от разсадник,
вк л юч и т ел но г орск и
посадъчен материал (с
изк лючение на семената)
– до 1000
бройки

44,00

– за всеки
допълнителни 100
бройки

1,10

– максимална
цена

304,00

в) луковици, грудки, ри- на п рат зоми, клубени, предназ- ка:
начени за засаждане (с
изключение на клубени
от картофи)
– до 2 0 0
кг
– за всеки
допълнителни 10
кг
– максимална
цена

44,00

0,40

304,00

г) семена, тъканни кул- на п рат тури
ка:

За растително-здравна
проверка:
а) резници, разсад (с на п рат изключение на горски ка:
посадъчен материал),
млад посадъчен материал от ягоди или зеленчуци
– до 10
000 бройки

44,00

– за всеки допълнителн и 10 0 0
бройки

1,75

– до 10 0
кг

18,88

– за всеки
допълнителни 10
кг

0,44

– максимална
цена

304,00

д) други растения, пред- на п рат назначени за засаждане ка:
– до 5000
бройки

44,00

– за всеки
допълнителни 100
бройки

0,43

С Т Р.
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№
по
ред

Наименование

1

2

Мярка

3
– максимална
цена

е) рязан цвят

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Лева

№
по
ред

Наименование

4

1

2

304,00

на п рат ка:
– до 20
000 бройки

44,00

– за всеки допълнителн и 10 0 0
бройки

0,35

– максимална
цена

304,00

4

– до
25 000 кг

44,00

– за всеки
допълнителни
1000 кг

1,76

– до
25 000 кг

132,00

– за всеки
допълнителни
25 000 кг

132,00

м) дървесина (с изклю- на п рат чение на кората)
ка:

44,00

– за всеки
допълнителни 100
кг

4,40

– максимална
цена

304,00

– до 1000
бройки

44,00

– за всеки
допълнителни 100
бройки

4,40

– максимална
цена

304,00

о) зърнени култури

и) листа от растения, на п рат като подправки, билки ка:
или листни зеленчуци
– до 10 0
кг

44,00

– за всеки
допълнителни
10 кг

4,40

– максимална
цена

304,00

– до обем
100 м 3

44,00

– на всеки допълнителен
м3

0,44

н) почва и растителни на п рат среди, кори
ка:

з) отсечени новогодиш- на п рат ни елхи
ка:

к) плодове, зеленчуци (с на п рат изключение на листни- ка:
те зеленчуци)

3

Лева

л) клубени от картофи на партида:

ж) клони с листа, части на п рат от иглолистни (с из- ка:
ключение на отсечени
новогодишни елхи)
– до
100 кг

Мярка

– до 25
000 кг

44,00

– за всеки
допълнит е л н и
1000 кг

1,76

– максимална
цена

304,00

на п рат ка:
– до
25 000 кг

44,00

– за всеки
допълнит е л н и
1000 кг

1,76

– м а к - 1750,00
симална
цена
п) други растения или на пратка
растителни продукти,
непосочени в таблицата
Забележка. Ког ат о в
една пратка са включени продукти не само
от една от описаните в
таблицата групи, всеки
от включените продук т и се т рет и ра кат о
отделна пратка.

44,00

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Чл. 20. За фитосанитарен контрол на посадъчен материал при износ и движение на
територията на ЕС се събират следните такси:
№
по
ред

Наименование

Мярка

1

2

1.

За вкоренени дръвчета и
храсти:

3

3.

б) горски и декоративни бройка
дръвчета и храсти над двегодишна възраст

0,34

в) овощни дървета

бройка

0,05

г) вкоренени лозички, рози бройка
и ягодоплодни храсти

0,03

2. За резници, калеми, коре- бройка
нища и др.

0,02

3.

За ягоди, щеклинги, зелен- бройка
чукови разсади и др.

0,02

4.

За растения в саксии

бройка

0,08

5.

За разсади в саксии

бройка

0,04

6.

За луковици, клубени и клубено-луковици от цветни и
декоративни видове

кг

0,10

7.

За л у кови ц и, к л у бен и и
к л убено-л у ковици от зеленчукови и други култури

т

6,70

8.

За посадъчен материал от
картофи

т

6,70

Чл. 21. За фитосанитарен контрол на стоки за преработка и консумация при износ и
движение на територията на ЕС се събират
следните такси:
№
по
ред

Наименование

Мярка

Лева

1

2

3

4

партида
над
1 т – лв./т
За су шени плодове и партида до
зеленчуци, билки, чай, 1 т
гъби, семена от сенникоцветни, етеричномаслени и лекарствени за
промишлена обработка,
индустриални влакна за
преработка и др.
партида
над
1 т – лв./т

2

15,10

За какао и кафе на зърна, партида до
ядки, орехи с черупки,
1 т
подправки и др.

5.

4
31,88

16,78

85,58
0,013

За зърно*, брашно, шро- партида до
тове, кюспе, трици
10 т

31,88

партида
над 10 т –
лв./т

3,35

а) отпадъчна дървесина,
дърва за огрев, подпори
и др.

т

5,00

б) дървен материал, трупи, дъски, елементи и др.

куб. м

6,71

7.

За луковични, клубени
и к л у бено -л у кови ч н и
видове за консумация

т

6,71

8.

За рязан цвят и свежи до 100 бр.
рязани части от растения

5,00

над
100 бр. –
лв./бр.

0,05

6.

За дървен материал:

*„Зърно“ е всяка култура,
включена в определението на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за съхранение и
търговия със зърно.

Чл. 22. За фитосанитарен контрол на други
стоки при износ и движение на територията
на ЕС се събират следните такси:
№
по
ред

Наименование

Мярка

Лева

2

3

4

1.

За преработени и непре- партида
работени суровини, ма- до 20 т
териали и други, подлежащи на фитосанитарен
контрол и неупоменати
в тарифата

2.

За дребни пратки, мос- бройка
три, пренасяни от пътници, и колети, на които
се извършва фитосанитарен преглед

3.

За п реглед непосред- ф у м и г и ствено след проведена рана едифумигация
ница

31,88

8,40

За тютюн и тютюневи партида до
изделия
1 т
партида
над 1 т –
лв./кг

1
3,35

3

партида
над 1 т –
лв./т
4.

За пресни и охладени партида до
плодове и зеленчуци
1 т

С Т Р. 9

4

0,05

2.

1

Лева

а) горск и и декоративни бройка
дръвчета и храсти до двегодишна възраст

1.

ВЕСТНИК

16,78

5,00

112,46

С Т Р.
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Чл. 23. Когато по искане на съответния
заявител фитосанитарният контрол на растенията, растителните материали и стоки по
чл. 18 – 22 и издаването на документи по чл. 24
се извършва извън рамките на официалното
работно време, определено в Устройствения
правилник на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2011 г.), или със заповед на изпълнителния
директор на агенцията, таксите, определени в
съответния член, се завишават със 100 на сто.
Чл. 24. За издаване на документи се събират следните такси:
№
по
ред
1.

Наименование

Мярка

Лева

За подмяна на документа- бройка
цията за направлението за
съответната държава при
промяна на адресанта на
превозни средства на граничен пункт

10,00

2.

За фитосанитарен серти- бройка
фикат

21,00

3.

За растителен (фитосани- бройка
тарен) паспорт

13,00

4.

За заверка на ксерокопие бройка
на сертификат

5,00

5.

За копие (дубликат) на сер- бройка
тификат за фитосанитарен
контрол

10,00

ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗВМД)
п ъ р в а

ТА КСИ ЗА К ЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД, Т УБЕРКУЛИНИЛИЗАЦИЯ И ВЗЕМАНЕ НА
ПРОБИ ПРИ ВНОС НА ЖИВОТНИ
Чл. 25. (1) При извършване на общ клиничен
преглед преди издаване на ветеринарномедицински документ за придвижване на живи
животни и зародишни продукти се заплаща
такса по 16,00 лв. за един час за служител
на БАБХ.
(2) При извършване на изследвания за туберкулоза и вземане на проби, при контрол
на вносни животни и контрол при вътреобщностна търговия с животни, извършвани
от служители на БАБХ, се събират следните
такси на брой животно:
Лева
1

2

3

1. Изследване за туберкулоза:
а) на едро преживно животно

БРОЙ 1

1

2

4,00

в) на птица

0,40

2. Вземане на фекална проба

0,50

3. Вземане на клоакална и трахиална
проба

0,80

4. Вземане на кръвна проба и приготвяне на кръвен серум:
а) кръвна проба от едро животно

4,00

б) кръвна проба от дребно животно
(включително птица)

2,00

в) за отделяне и приготвяне на кръвен
серум – за една проба

0,50

5. Вземане на проба от мозък (за ТСЕ):
а) от едро животно

6,00

б) от дребно животно

3,00

6. Вземане на трахеална проба (шпутум),
слъзен, носен секрет:
а) от едро животно

5,00

б) от дребно животно

2,00

7. Вземане на проба от кожата на
животно или от рога, копита и др.:
а) от едро животно

3,00

б) от дребно животно

1,50

8. Вземане на проба от трупен материал
за изследване – за една проба

5,00

9. Вземане на смивки от мъжки едри
и дребни преживни животни

10,00

в т о р а

ТАКСИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИН А РНОМЕДИЦИНСК И
КОНТРОЛ
Раздел I
Такси за внасяне на пратки с месо и месни
продукти, риба и рибни продукти
Чл. 26. (1) При внасяне на пратки с месо
и месни продукти, риба и рибни продукти се
събират следните такси:
Лева
1

2

3

1. За пратка до 6 т

108,00

2. За пратка от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв.
за всеки тон над 6 т
3. За пратка над 46 т

821,50

(2) За официален контрол при внасяне на
пратки с рибни продукти, транспортирани
като насипни товари в плавателен съд, се
събират следните такси:
Лева
1

5,00

3

б) на свиня

Г л а в а

Ч АС Т В Т ОРА

Г л а в а

ВЕСТНИК

1.

2
За пратка до 500 т

3
1173,50

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Лева

3

2.

За пратка до 1000 т

2347,00

1

3.

За пратка до 2000 т

4694,00

1. За пратка до 6 т

108,00

4.

За пратка над 2000 т

7041,00

2. За пратка от 6 до 46 т

108,00 + 18,00 лв. за
всеки тон над 6 т

3. За пратка над 46 т

821,50

(3) При внасяне на рибни проду кти и
аквакултури, уловени в тяхната естествена
среда и разтоварени на сушата от риболовен
кораб, плаващ под флага на трета страна, се
събират следните такси:
1. по 2,00 лв. на тон за първите 50 т в рамките на един месец – при първото предлагане
на пазара;
2. по 1,00 лв. на тон за всеки тон над 50 т.
Раздел II
Такси за внасяне на животински продукти,
странични животински продукти и фуражи
Чл. 27. (1) При внасяне на животински
продукти, различни от посочените в раздел І,
на странични животински продукти и фуражи
се събират следните такси:
Лева
1

2

1. За пратка до 6 т

3
108,00

2. За пратка от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за
всеки тон над 6 т
3. За пратка над 46 т

821,50

(2) При внасяне на продукти от животински
произход, различни от посочените в раздел І,
на странични продукти от животински произход и фуражи, транспортирани като насипни
товари, се събират следните такси:
Лева
1

2

3

1. За пратка до 500 т

1173,50

2. За пратка до 1000 т

2347,00

3. За пратка до 2000 т

4694,00

4. За пратка над 2000 т

7041,00

Раздел III
Такси за внасяне на живи животни
Чл. 28. (1) При внасяне на едри и дребни
преживни животни, еднокопитни животни,
свине, птици, зайци, дребен и едър дивеч (диви
прасета и диви преживни), пернат дивеч се
събират следните такси:
Лева
1

2

1. За пратка до 6 т

3
108,00

2. За пратка от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за
всеки тон над 6 т
3. За пратка над 46 т

821,50

(2) При внасяне на различни от посочените
в ал. 1 видове животни се събират следните
такси:

2

3

(3) При внасяне на разплоден материал
(семенна течност, яйцеклетки, оплоден хайвер)
се събира такса в размер 108,00 лв. за пратка.
(4) За домашни любимци и други животни,
различни от ал. 1 и 2, включително екзотични
и циркови животни, внасяни с нетърговска
цел, се събира такса в размер 20,00 лв. за
брой животно.
Раздел IV
Такси за внасяне на пратки с продукти от
животински произход и живи животни от
Нова Зеландия (съгласно Решение 97/132/EO)
Чл. 29. (1) При внасяне на пратка с продукти
от животински произход се събира такса в
размер 3,40 лв. на всеки тон, но не по-малко
от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.
(2) При внасяне на пратка с живи животни
се събира такса в размер 10,00 лв. на тон, но
не по-малко от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.
Раздел V
Такси при транзитно преминаване на продукти
от животински произход и живи животни
Чл. 30. (1) При транзитно преминаване на
продукти от животински произход и живи
животни през територията на Република България, подлежащи на граничен ветеринарен
контрол, се събира такса в размер 60,00 лв.
за проверка на пратка.
(2) Таксата по ал. 1 се увеличава с 40,00 лв.
на служител, участващ в проверката, на всеки
15 минути.
(3) При извърш ва не на док у мен та лна
проверка (след 7-ия, но преди 20-ия ден) и
създаване ЕВДВ за трансшипмент в системата
ТРЕЙСИС се събира такса в размер 60,00 лв.
на пратка – при транзитно преминаване на
граничен пункт пристанище.
(4) При извърш ва не на док у мен та лна
проверка (след 12-ия, но преди 48-ия час) и
създаване ЕВДВ за трансшипмънт в системата
ТРЕЙСИС се събира такса в размер 60,00 лв.
на пратка – при транзитно преминаване на
граничен пункт летище.
Раздел VI
Такси за престой на животни по време на
карантина
Чл. 31. За престой на животни по време
на карантина при внасяне в съоръженията на
граничен инспекционен ветеринарен пункт,
предоставен за управление на БАБХ, се събират следните такси:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Лева

Лева
3

1.

За пратка до 6 т

1. За едро животно – за всеки започнат
ден с храна от собственика

20,00

2.

За пратка от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв.
за всеки тон над 6 т

2. За едро животно – за всеки започнат
ден с храна от БАБХ

30,00

3.

За пратка над 46 т

3. За дребно животно – за всеки започнат
ден с храна от собственика

10,00

4. За дребно животно – за всеки започнат
ден с храна от БАБХ

20,00

5. За животно (домашен любимец) – за
всеки започнат ден с храна от собственика

10,00

6. За животно (домашен любимец) – за
всеки започнат ден с храна от БАБХ

15,00

1

2

Раздел VII
Такси за извършване на дезинфекция на
влизащи в страната превозни средства
Чл. 32. (1) За дезинфекция на влизащи в
страната превозни средства се събират следните такси:
1

2

3

1. За дезинфекция на ходовата част на
автомобил с товароподемност до 3,5 т
а) за превозни средства с българска Лева
регистрация:
– леки автомобили

4,00

– микробуси и лекотоварни автомоби- 10,00
ли с товароподемност до 3,5 т
– автобуси

10,00

б) за превозни средства с чуждестранна Евро
регистрация:
– леки автомобили

2,00

– микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 т

5,00

– автобуси

5,00

2. За външна дезинфекция на товарни автомобили с товароподемност над 3,5 т:
а) за превозни средства с българска 20,00
регистрация (в лева)
б) за превозни средства с чуждестранна 10,00
регистрация (в евро)

(2) Не се събират такси за дезинфекция на
моторни превозни средства (МПС) със специално предназначение (на МВР, ЧП, ЧК, КФОР,
НАТО, МО и др.) и на автомобили, извършващи
служебна дейност в района на ГКПП.
Раздел VIIІ
Такси за извършване на официален контрол
при внасяне на продукти за човешка консумация от неживотински произход
Чл. 33. При внасяне на пратки с продукти
за човешка консумация от неживотински
произход се събират следните такси:

108,00

821,50

Раздел ІХ
Такси за извършване на официален контрол
съгласно Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията за определяне на специфични условия и
подробни процедури за вноса на пластмасови
кухненски съдове и прибори от полиамид и
меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния
административен район Хонконг, Китай
Чл. 34. При внасяне на пратки с пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид
и меламин се събира такса в размер 108,00 лв.
за пратка.
Раздел Х
Такси за контрол и за вземане на проби за
лабораторен анализ при внос на живи животни, храни и фуражи от животински и
неживотински произход на ГКПП
Чл. 35. Дължимите такси за взети проби за
лабораторен анализ при внос на живи животни,
храни от животински и неживотински произход, фуражи и други на граничния пункт или
във вътрешността на страната се заплащат от
лицата, отговорни за товара, съгласно тарифа
или ценоразпис на съответната лаборатория.
Чл. 36. Не се събират такси за извършване
на ветеринарни проверки при внасяне на:
1. стоки за лична употреба, мостри за
научни цели, анализи, изложби и пратки за
дипломатически представителства;
2. стоки, предназначени като хуманитарна
помощ или дарение;
3. животни, предназначени за зоологически
градини.
Г л а в а

т р е т а

ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ
ПО ИЗДАВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Раздел І
Такси за регистрация и одобрение на обекти
по регистрационни, лицензионни и разрешителни режими и за промяна на регистрирани
обстоятелства
Чл. 37. (1) За регистрация на обект по регистрационен, лицензионен и разрешителен
режим и за промяна на регистрирани обстоятелства се събират следните такси:
Лева
1
1.

2

3

За регистрация на:
а) ветеринарна амбулатория (кабинет)

80,00

БРОЙ 1
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

б) ветеринарна клиника (лечебница)

300,00

в) ветеринарна лаборатория

500,00

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

1

2

13.

3

г) ветеринарен лекар за упражняване на ветеринарномедицинска
практика в регистрирано ветеринарно лечебно заведение

20,00

За одобряване на транспортни
средства (в т.ч. сухопътни, контейнери, жп вагони и плавателни
съдове) за транспортиране на
животни:
2,00

2.

За ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне

40,00

а) за издаване на сертификат – за
кв. м от площта на транспортното средство, на която се товарят
животните

3.

За допълнение към ветеринарномедицинско разрешение за
изнасяне

20,00

1,00

4.

За регистрация на обект за обезвреждане, съхранение и търговия на странични животински
продукти (СЖП) и на продукти,
получени от СЖП

200,00

б) за преиздаване на сертификата
при дописване на нови обстоятелства – за кв. м от площта на
транспортното средство, на която
се товарят животните

За регистрация на промени в
технологията на производство, в
оборудването и/или при основно
преустройство на сградния фонд
на обект по т. 4

150

За рег ист раци я на т ърговец,
който получава пратки животни,
зародишни продукти, странични
животински продукти и продукти, получени от тях, от държави – членки на Европейския
съюз

100,00

7.

За регистрация на промени в
технологията на производство, в
оборудването и/или при основно
преустройство на сградния фонд
в обект по чл. 259 ЗВМД

100,00

8.

За одобряване на обект и/или
зона за улов и/или отглеждане
на водни животни и земноводни:

5.

6.

а) до 100 хектара водна площ

14.

а) едри и дребни животни

40,00
0,50

9.

За регистрация на зона за добив
на живи двучерупчести мекотели

20,00

10.

За лиценз на транспортни средства за превоз на животни:

12.

150,00

б) люпилня за люпене на разплодни яйца и склад за съхранението им

80,00

в) птици

б) над 100 хектара водна площ
за всеки следващ хектар над 100
хектара

11.

За регистрация на карантинно
помещение, предназначено за:

а) за издаване на лиценз и за
вписване в регистъра

300,00

б) за допълване в регистъра на
ново транспортно средство

50,00

100,00

г) люпилня за люпене на яйца
и на карантинно помещение за
еднодневни птици

80,00

д) люпилня и водоем за карантиниране на хайвер и риби

100,00

е) за екзотични животни и птици,
влечуги, членестоноги и риби

100,00

15.

За одобрение на екип за добив
и съхранение на ембриони и
яйцеклетки

100,00

16.

За регистрация на друг обект,
подлежащ на ветеринарномедицински контрол

50,00

(2) Таксата по ал. 1, т. 10 се дължи от
превозвача на животни.
Чл. 38. (1) За регистрация на животновъден
обект се събират следните такси:
Лева
1

2

1.

За животновъден обект,
п р ед н а зн ачен з а ед ри
п реж и вн и ж и во т н и за
разплод:

3

а) за животновъден обект 2,00
за 1 до 5 бр. животни – за
животно
б) за животновъден обект 20,00
за 6 до 10 бр. животни

За издаване на разрешение за
използване на животни в опити:
а) за разрешение

300,00

б) за допълнение към издадено
разрешение

150,00

За регистрация на промени във
вписани обстоятелства на регистриран обект

50,00

в) за животновъден обект 20,00 + 2,00 лв.
за 10 до 50 бр. животни за всяко животно
над 10 бр.
г) за животновъден обект 100,00 + 1,00 лв.
за над 50 бр. животни
за всяко животно
над 50 бр.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

1

2

2.

За животновъден обект,
п р ед н а зн ачен з а ед ри
п реж и вн и ж и во т н и за
доотглеждане:

3

ВЕСТНИК
1

2

6.

За животновъден обект,
предназначен за дребни
п реж и вн и ж и во т н и за
доотглеждане:
а) за животновъден обект 0,25
за 1 до 20 бр. животни – за
животно

б) за животновъден обект 10,00
за 6 до 10 бр. животни

б) за животновъден обект 20,00
за 21 до 40 бр. животни
в) за животновъден обект 10,00 + 0,25 лв.
за 41 до 50 бр. животни за всяко животно
над 40 бр.

г) за животновъден обект 50,00 + 0,50 лв.
за над 50 бр. животни
за всяко животно
над 50 бр.
За животновъден обект,
предназначен за свине за
разплод:

7.

За животновъден обект
за еднокопитни животни:
а) за животновъден обект 5,00
за 1 до 5 бр. животни – за
животно

б) за животновъден обект 20,00
за 6 до 10 бр. животни

б) за животновъден обект 25,00 + 3,00 лв.
за над 5 бр. животни
за всяко животно
над 5 бр.

г) за животновъден обект 40,00 + 0,50 лв.
над 20 бр. животни
за всяко животно
над 20 бр.
За животновъден обект,
предназначен за свине за
доотглеждане:
а) за животновъден обект 1,00
за 1 до 5 бр. животни – за
животно
б) за животновъден обект 10,00
за 6 до 10 бр. животни
в) за животновъден обект 10,00 + 0,50 лв.
за 10 до 20 бр. животни за всяко животно
над 10 бр.
г) за животновъден обект 20,00 + 0,25 лв.
за над 20 бр. животни
за всяко животно
над 20 бр.
5.

г) за животновъден обект 12,50 + 0,15 лв.
за над 50 бр. животни
за всяко животно
над 50 бр.

а) за животновъден обект 2,00
за 1 до 5 бр. животни – за
животно

в) за животновъден обект 20,00 + 1,00 лв.
за 10 до 20 бр. животни за всяко животно
над 10 бр.

4.

3

а) за животновъден обект 1,00
за 1 до 5 бр. животни – за
животно

в) за животновъден обект 10,00 + 1,00 лв.
за 10 до 50 бр. животни за всяко животно
над 10 бр.

3.

БРОЙ 1

За животновъден обект,
предназначен за дребни
п реж и вн и ж и во т н и за
разплод:
а) за животновъден обект 0,50
за 1 до 20 бр. животни – за
животно
б) за животновъден обект 20,00
за 21 до 40 бр. животни
в) за животновъден обект 20,00 + 0,50 лв.
за 41 до 50 бр. животни за всяко животно
над 40 бр.
г) за животновъден обект 25,00 + 0,30 лв.
за над 50 бр. животни
за всяко животно
над 50 бр.

8.

За животновъден обект, 50,00
предназначен за зайци

9.

За животновъден обект,
предназначен за птици:
а) за млади птици (ярки,
бройлери, патици и др.)
– за 1 до 500 бр. птици

15,00

– за 501 до 2000 бр. птици 30,00
– за 2001 до 5000 бр. птици 30,00 + 0,05 лв. за
всяка птица над
2000 бр.
– за над 5000 бр. птици

180,00 + 0,03 лв.
за всяка птица
над 5000 бр.

б) за разплод (носачки):
– за 1 до 500 бр. птици

30,00

– за 501 до 1000 бр. птици 50,00
– за 1001 до 3000 бр. птици 50,00 + 0,08 лв. за
всяка птица над
1000 бр.
– за над 3000 бр. птици

360,00 + 0,06 лв.
за всяка птица
над 3000 бр.

10. За люпилня за птици:
а) с капацитет до 10 000 100,00
яйца
б) с капацитет над
10 000 яйца
11. За рибовъдна ферма и
животновъден обект за
молюски:

200,00

БРОЙ 1
1

ДЪРЖАВЕН
2

а) с площ до 1 хектар
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3
50,00

б) с площ от 1 до 5 хектара 50,00 + 5,00 лв. за
всеки 0,1 хектар
над 1 хектар
в) с площ над 5 хектара

ВЕСТНИК

250,00 + 2,00 лв.
за всеки 0,1 хектар над 5 хектара

12. За волиер за отглеждане 100,00
на дивеч
13. За животновъден обект, 50,00
терариум, зоокът, предназначен за декоративни,
екзотични животни, птици, влечуги, земноводни
и членестоноги
14. За животновъден обект за 50,00
охлюви, жаби, езерен рак
и калифорнийски червей
15. За пчелин:

1

2

3

1. За издаване на становище за въвеж- 50,00
дане в експлоатация на обект
2. За заверка на документ с печат и
подпис на длъжностно лице на БАБХ

2,00

3. За издаване на удостоверение за пра- 20,00
воспособност по хуманно отношение
към животните на водачите на МПС
по чл. 164, ал. 1 след завършен курс за
защита и хуманно отношение към животните по време на транспортиране
4. За издаване на документи от информационната система на БАБХ:
а) за издаване на паспорт:
– на новомаркирано едро преживно
животно

2,00

– на еднокопитно животно (магаре,
муле, катър и работен кон)

2,00

а) до 100 бр. пчелни се- 20,00
мейства

– на еднокопитно животно (спортни 20,00
безпородни коне)

б) на д 10 0 бр. п чел н и 20,00 + 0,20 лв. за
семейства
всяко следващо
пчелно семейство

б) за преиздаване на паспорт:

16. За регистрация на опитна 80,00
база и вивариум
17. За регистрация на приют, 100,00
хотел, школа за обучение
на кучета и други
18. За регистрация на цен- 150
тър за трансплантация на
ембриони и на център за
изкуствено осеменяване
19. За регистрация на център 50
за съхранение на сперма
20. За д ру г ж иво т новъден
обект:
а) до 100 кв.м

50,00

б) над 100 кв.м

100,00

21. За регистрация на промяна 5,00
на вписани обстоятелства
за животновъден обект

(2) При регистрация на пазар и събирателен център за животни се събира таксата,
предвидена за издаване на удостоверение за
регистрация на животновъден обект за съответните видове животни.
(3) За смесени обекти се събира такса в
размер, равен на сбора на таксите за съответния вид и брой животни по ал. 1.
Раздел ІІ
Такси за издаване на становища, сертификати
и други документи
Чл. 39. За издаване на становища, сертификати и други документи се събират следните такси:

– на едро преживно животно при
върнат такъв

2,00

– на еднокопитно животно (магаре,
муле, катър и работен кон) при върнат такъв

2,00

– на еднокопитно животно (спортни 20,00
безпородни коне) при върнат такъв
– на едро преживно животно при 10,00
загубване
– на еднокопитно животно (спортни 30,00
безпородни коне) при загубване или
обявяване за невалиден
– на еднокопитно животно (магаре,
муле, катър и работен кон) при загубване или обявяване за невалиден

5,00

в) за заверка от официален ветеринарен лекар на документи за регистрация на земеделски призводител

5,00

г) за издаване на ветеринарномедицинско свидетелство от Информационната система на БАБХ – ВетИС

2,00

5. За издаване на друг документ и удос- 15,00
товерение
6. За издаване на дубликат на удосто- 15,00
верение или друг документ

Чл. 40. (1) За издаване на ветеринарномедицински сертификати при износ и/или при
вътреобщностна търговия на живи животни
и зародишни продукти и при издаване на
сертификати за суровини и храни от животински произход и странични животински
продукти и продукти, получени от тях, се
събират следните такси:

С Т Р.
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Лева
1

2

ВЕСТНИК
1

3

г) за ку чета – на жи- 1,30
вотно
д) за големи птици:
– до 500 броя
4,00
– за птици над 500 броя 4,00 лв. + 0,005 лв.
за всяка птица над
500 бр.
е) за малки пилета, гъсе- 2,50
та, патета, щрауси и др.:
– до 500 броя
– над 500 броя

2,50 лв. + 0,001 лв.
за всяко пиле над
500 бр.

ж) за разплодни яйца – за 0,06
кашон с шест картона
з) за живи зайци (домаш- 0,20
ни и диви) – на животно
и) за живи риби, жаби, 0,05
охлюви, раци, костенурки, змии, миди и др. – на
кг нето тегло
к) за екзотични живот- 8,00
ни (лъвове, слонове и
др.) – на животно
л) за екзотични птици
(па па га л и, к а нарче та
и др.):
– над шестмесечна въз- 2,00
раст – на птица
– до шестмесечна въз- 2,50
раст, до 10 броя
– до шестмесечна въз- 2,50 лв. + 0,001 лв.
раст, над 10 броя
за всяко пиле над
10 бр.
м) за декоративни живи 0,15
риби – на бройка
н) за д ребн и оп и т н и 2,00
бозайници и птици – на
кафез
о) за котки – на животно 1,50
п) за нутрии и бобри – на 1,30
животно
р) за зарибителен ма- 0,01
териал и оплоден хайвер – на кг нето тегло
с) з а с е м е н н а т е ч - 0,15
ност – на доза
т) за зиготи – на бройка 0,35

3

ф) за п че л н и с емей- 0,20
ства – на семейство

а) за еднокопитни и едри 0,80
преживни животни – на
животно
в) за дребни преживни 0,30
животни – на животно

2
у) за пчелни майки – на 0,15
бройка

1. За живи животни:

б) за свине – на животно 0,50

БРОЙ 1

х) за бубено семе – на 3,20
кутия
2. За суровини и храни от 0,02
животински произход,
предназначени за консу маци я от хора – за
килограм
3. За изнася не на мо с - 1,20
три – за килограм
4. За изнасяне на лиофилизирани закваски:
а) до 1 килограм

24,00

б) над 1 килограм за 0,05
всеки следващ по
5. З а с т р а н и ч н и ж и в о - 0,01
тински продукти и за
продукти, получени от
тях – за кг
6. За издаване на вете- 30,00 + съответнар и н а р н о м е д и ц и н с к и та такса по т. 1 – 4
сертификат по система
„Трейсис“ при износ и/
или при вътреобщностна търговия на животни
и зародишни продукти

(2) За издаване на ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване или транспортиране в страната на живи животни се събират
следните такси:
Лева
1

2

3

1. За еднокопитни и едри 0,60
преживни животни – за
животно
2. За свине – за животно

0,25

3. За дребни преживни жи- 0,20
вотни – за животно
4. За зайци, нутрии, норки 0,10
и диви животни, отглеждани извън естествената
им среда – за животно
5. За екзотични, декоратив- 0,10
ни, циркови, зоопаркови
животни – за животно
6. За пчелни семейства – за 0,15
семейство
7. За птици:
а) за големи птици:
– до 500 броя

4,00

– над 500 броя

4,00 лв. + 0,005 лв.
за всяка птица над
500 броя

БРОЙ 1
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

б) за малки пилета, гъсета, патета, щрауси и др.:
– до 500 броя

2,50

– над 500 броя

2,50 лв. + 0,001 лв.
за всяко пиле над
500 броя

(3) За издаване на дубликат на документите
по ал. 1 и 2 се събира такса 10,00 лв.
Г л а в а

Чл. 41. (1) За издаване на лиценз за употреба на ВМП според вида на процедурата се
събират следните такси за една фармацевтична
форма и за една концентрация на активна
субстанция:
Лева
1

2

1. По национална процедура

3

4. По децентрализирана процедура, 20 000,00
когато Република България е референтна държава
5. По децентрализирана процедура,
когато Република България е заинтересувана страна

4500,00

1

2

1. По национална процедура:
а) от един източник:

3
3500,00
2000,00

4500,00

а) от един източник

4000,00

б) до 5 източника

6000,00

в) над 5 източника

9000,00

а) от един източник

2000,00

б) до 5 източника

3500,00

в) над 5 източника

4500,00

а) от един източник

4000,00

б) до 5 източника

6000,00

в) над 5 източника

9000,00

а) от един източник

2000,00

б) до 5 източника

3500,00

в) над 5 източника

4500,00

(5) За издаване на лиценз за употреба на
фармакопейни ВМП, за които не се изискват
карентни срокове, се събира таксата по ал. 1, т. 1.
(6) За одобряване на промени в издаден
лиценз за употреба на ВМП според типа на
промените се събират следните такси:
(Лева)
1
1.

(2) За всяка различна фармацевтична форма,
за която е подадено заявление едновременно
с първоначалното заявление за издаване на
лиценз за употреба, се събира такса в размер
40 на сто от определената по ал. 1.
(3) За всяка различна концентрация на
активната субстанция, за която е подадено
заявление едновременно с първоначалното
заявление за издаване на лиценз за употреба,
се събира такса в размер 25 на сто от определената по ал. 1.
(4) За издаване на лиценз за употреба на
хомеопатичен ВМП според вида на процедурата се събират следните такси:
Лева

3500,00

в) над 5 източника

5. По децентрализирана процедура,
когато Република България е заинтересувана страна:

3500,00

4500,00

б) до 5 източника

4. По децентрализирана процедура,
когато Република България е референтна държава:

2. По процедура за взаимно призна- 20 000,00
ване, когато Република България
е референтна държава
3. По процедура за взаимно признаване, когато Република България
е заинтересувана страна

3

3. По процедура за взаимно признаване, когато Република България
е заинтересувана страна:

ч е т в ъ р т а

ТА КСИ ЗА ДЕЙНОС Т И Т Е, КОИ ТО СЕ
ИЗВЪРШВАТ ПРИ КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ (ВМП)

2

2. По процедура за взаимно признаване, когато Република България
е референтна държава:

8. За разплодни яйца – за 0,06
кашон с шест картона
9. За живи охлюви, жаби, 0,01
рапани, миди и други
водни животни – за кг

С Т Р. 1 7

2
За промени тип I:

1.1.

По национална процедура:
а) тип 1 А
б) тип 1 Б

1.2.

По процедура за взаимно признаване:

1.3.

3

200,00
400,00

а) когато Република България е
референтна държава
– тип 1 А
– тип 1 Б

200,00
400,00

б) когато Република България е
заинтересувана страна
– тип 1 А
– тип 1 Б

200,00
400,00

По децентрализирана процедура:
а) когато Република България е
референтна държава
– тип 1 А
– тип 1 Б

200,00
400,00

С Т Р.
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б) когато Република България е
заинтересувана страна
– тип 1 А
– тип 1 Б
2.
2.1.

3

200,00
400,00

За промени тип II:
По национална процедура

1500,00

2.2. По процедура за взаимно признаване:
а) когато Република България е 5000,00
референтна държава
б) когато Република България е 1500,00
заинтересувана страна
2.3.

По децентрализирана процедура:
а) когато Република България е 5000,00
референтна държава
б) когато Република България е 1500,00
заинтересувана страна

3.

За прехвърляне на права върху
лиценз за употреба по реда на
Регламент (ЕО) №1234/2008/ЕС

400,00

(7) При подаване на заявление за одобряване
на групирани промени в зависимост от съответния тип промени се събират следните такси:
1. за промени тип ІА в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за основната промяна плюс 50 на
сто от нея за всяка следваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 и 1.3 за основната промяна
плюс 50 на сто от съответната такса за всяка
следваща промяна;
2. за промени тип ІА в повече от един
лиценз за употреба, притежавани от един и
същ титуляр, се заплащат поотделно за всяка
промяна и за всеки лиценз:
a) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване - таксата
по ал. 6, т. 1.2 и 1.3;
3. за промени тип ІБ в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за основната промяна плюс 50 на
сто от нея за всяка следваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 и 1.3 за основната промяна
плюс 50 на сто от съответната такса за всяка
следваща промяна;
4. за промени тип ІІ в един лиценз за
употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 2.1 за основната промяна плюс 50 на
сто от нея за всяка следваща промяна тип ІІ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 2.2 и 2.3 за основната промяна
плюс 50 на сто от съответната такса за всяка
следваща промяна тип ІІ;
5. за промени тип ІА и тип ІБ в един лиценз за употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 1.1 за основната промяна плюс 50 на
сто от нея за всяка следваща промяна;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата
по ал. 6, т. 1.2 и 1.3 за основната промяна
плюс 50 на сто от съответната такса за всяка
следваща промяна;
6. за промени тип ІІ и тип ІА и/или ІБ в
един лиценз за употреба:
а) по национална процедура – таксата по
ал. 6, т. 2.1 за основната промяна тип ІІ плюс
50 на сто от нея за всяка следваща промяна
тип ІІ и пълната такса по ал. 6, т. 1.1 за всяка
промяна тип І;
б) по децентрализирана процедура и по
процедура за взаимно признаване – таксата по
ал. 6, т. 2.2 и 2.3 за основната промяна тип ІІ
плюс 50 на сто от съответната такса за всяка
следваща промяна тип ІІ и пълната такса по
ал. 6, т 1.2 и 1.3 за всяка промяна тип І;
7. при групиране за първите 9 промени
се заплащат таксите по т. 1 – 6, а за всяка
следваща след девета – 50 на сто от тях.
(8) Не се заплащат такси при прекратяване
на тестове с животни или при намаляване
броя на животните, включени в тестовете за
контрол върху качеството.
(9) За подновяване на лиценз за употреба
на ВМП се събира такса в размер 50 на сто
от определената по ал. 1, т. 1.
(10) За всяка различна фармацевтична
форма, за която е подадено заявление едновременно с първоначалното заявление за
подновяване на лиценз за употреба, се събира
такса в размер 40 на сто от определената по
ал. 9.
(11) За всяка различна концентрация на
активната субстанция, за която е подадено
заявление едновременно с първоначалното
заявление за подновяване на лиценз за употреба, се събира такса в размер 25 на сто от
определената по ал. 9.
Чл. 42. (1) За оценка на документация за
разширяване на обхвата на издаден лиценз
за употреба на продукт според вида на процедурата се събират следните такси за една
фармацевтична форма и една концентрация
на активната субстанция:
(Лева)
1

2

1. По национална процедура

3
2000,00

2. По процедура за взаимно признаване 3000,00
3. По децентрализирана процедура

3000,00
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(2) За всяка различна фармацевтична форма,
за която е подадено заявление едновременно
с първоначалното заявление за разширяване
на обхвата на издаден лиценз за употреба, се
събира такса в размер 40 на сто от определената по ал. 1.
(3) За всяка различна концентрация на
активната субстанция, за която е подадено
заявление едновременно с първоначалното
заявление за разширяване на обхвата на издаден лиценз за употреба, се събира такса в
размер 25 на сто от определената по ал. 1.
Чл. 43. (1) За издаване на лиценз за производство на ВМП и/или на активни субстанции
се събират следните такси:
(Лева)
1

2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 9
2

д) за добавяне на нов ВМП, съответно на нова активна субстанция,
в рамките на издадения лиценз за
производство – за всеки добавен
ВМП, съответно за всяка активна
субстанция;

ж) за промяна на квалифицираното
лице по чл. 353, ал. 1 ЗВД

100,00
100,00

50,00

8000,00

2. За производство на нестерилни
лекарствени ВМП

6000,00

з) за промяна на ръководителя на
производството и/или ръководителя
на контрол върху качеството;

3. За производство на имунологич- 10 000,00
ни ВМП

и) за прекратяване производството
на ВМП, на фармацевтична форма
и/или на активна субстанция.

5000,00

5. За производство на радиофармацевтични ВМП

8000,00

6. За производство на активни субстанции

8000,00

(2) При подаване на заявление за издаване на лиценз за производство едновременно
за повече от един вид производство по ал. 1
размерът на таксата се определя като сбор
от съответните такси, намалени с 25 на сто.
(3) За издаване на лиценз за производство
при внос на ВМП от трети страни се събира
такса в размер 10 000,00 лв.
(4) За одобряване на промени в издаден
лиценз за производство на ВМП и за допълнение в издаден лиценз за производство при
внос на ВМП от трети страни се събират
следните такси:
(Лева)
1

2

3

1. За одобряване на промени в издаден
лиценз за производство на ВМП:
а) за промяна на наименование,
седалище и адрес на управление
на производителя;

100,00

б) за промяна на адрес/местона- 3000,00
хождение на помещенията за производство на ВМП;
в) за промяна на адрес/местонахож- 1000,00
дение на помещенията за съхранение и/или контрол на качеството
на ВМП;
г) за добавяне на нова фармацевтич- 1000,00
на форма в рамките на издадения
лиценз за производство – за всяка
добавена форма;

300,00

е) за добавяне на нови помещения за 2000,00
производство, за контрол на качеството и/или за съхранение на ВМП,
съответно на активни субстанции,
в рамките на издадения лиценз за
производство;

1. За п роизводст во на стери лни
лекарствени ВМП

4. За производство на хомеопатични
ВМП

3

2. За допълнение в издаден лиценз за
производство при внос на ВМП от
трети страни при:
а) за промяна на наименование,
седалище и адрес на управление
на притежателя на лиценз за производство;

100,00

б) за промяна на адрес/местона- 5000,00
хождение на помещенията за производство на ВМП;
в) за промяна на адрес/местонахож- 1500,00
дение на помещенията за съхранение и/или контрол на качеството
на ВМП;
г) за добавяне на нови помещения за 3000,00
производство, за контрол на качеството и/или за съхранение на ВМП,
съответно активни субстанции, в
рамките на издадения лиценз за
производство;
д) за добавяне на нова фармацевтич- 1500,00
на форма в рамките на издадения
лиценз за производство – за всяка
добавена форма;
е) за добавяне на нов ВМП в рамките
на издадения лиценз за производство – за всеки добавен ВМП;

500,00

ж) за промяна на квалифицираното лице по чл. 356, ал. 1, буква
„б“ ЗВД;

100,00

з) за промяна на ръководителя на
производството и/или ръководителя на контрол върху качеството в
държавата на производство.

100,00

(5) За издаване на сертификат за добра
производствена практика при производството
на ВМП се събира такса в размер 1500,00 лв.
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Чл. 44. За издаване на лиценз за търговия
на едро с ВМП и за одобряване на промени
в издаден лиценз се събират следните такси:
Лева
1

2

1.

За издаване на лиценз

2.

За одобряване на промени в издаден лиценз:

3
2000,00

а) промяна на наименование, седалище и адрес на управление на
притежателя на лиценза;

100,00

б) промяна на управителя на обекта
за търговия на едро;

50,00

в) промяна на списъка на фармакологичните групи, с които се
търгува;

100,00

г) промяна на местонахождението 1000,00
на обекта за търговия на едро или
на условията в обекта;
д) за откриване на нов обект за 1000,00
търговия на едро.

Чл. 45. (1) За издаване на лиценз за търговия
на дребно с ВМП, за одобряване на промени
в издаден лиценз и за одобряване на реклама
на ВМП се събират следните такси:
Лева
1

2

1.

За издаване на лиценз

2.

За одобряване на промени в издаден
лиценз за търговия на дребно с ВМП:
а) промяна на наименование, седалище и адрес на управление на
притежателя на лиценз за търговия
на дребно;

3
500,00

50,00

б) промяна на адреса/местонахож- 250,00
дението на обекта за търговия на
дребно/аптеката или на условията
в обекта;
в) промяна на управителя на обекта
за търговия на дребно/аптеката

25,00

г) за откриване на нов обект за 250,00
търговия на дребно/аптека.
3.

За одобряване проект на реклама
на ВМП:
а) проект на реклама на един ВМП 100,00
независимо от фармацевтичната
форма и концентрация на активната
субстанция;

4.

б) проект на реклама на повече
от един ВМП – за всеки продукт,
включен в рекламния материал

25,00

За одобряване на промени в одобрена реклама на ВМП

25,00

(2) За издаване на удостоверение за внос/
износ на ВМП се събира такса в размер 40,00 лв.
Чл. 46. За издаване на лиценз за употреба,
производство и търговия на ВМП, за одобря-

ВЕСТНИК
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ване на промени в лиценз за употреба, производство и търговия на ВМП, за одобряване
на реклама на ВМП и за издаване на лиценз
за производство на лица, които извършват
внос и износ на ВМП, размерът на таксите
се определя по следната формула:
Т = Рт х К1,
където: Т е размерът на дължимата сума в
левове;
Рт – разходите за труд = брой зает персонал
х брой часове заетост на персонала х (СРЗ +
ОВ на 1 човек за 1 час);
К1 = 10% общоадминистративни разходи;
СРЗ – средна работна заплата; ОВ – осигурителни вноски.
Ч АСТ Т РЕТА
ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ И ПО
ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНИ С КОНТРОЛ НА
ФУРАЖИ
Чл. 47. (1) За регистрация или за одобряване на обект за производство и търговия на
фуражи, за регистрация или за одобряване
на търговия с фуражи без задържането им
на склад, за регистрация на превозвачи на
фуражи, за издаване на заверено копие на
удостоверение за регистрация или за одобрение, както и за извършване на справки
от регистрите и за издаване на документи се
събират следните такси:
№
по
ред

Дейност

Лева

1

2

3

1.

За одобряване и регистрация на
обект за производство и търговия
на фуражи:

1.1.

За одобряване на обект за произ- 2500,00
водство на фуражи

1.2. За промяна на одобрение на обект 2500,00
за производство на фуражи или
допълване/замяна на дейност/
дейности
1.3. За промяна на други обстоятелства
по одобрението за производство
на фуражи

230,00

1.4. За одобряване на обект за търговия
с фуражи

450,00

1.5. За одобряване на търговия с фуражи без задържането им на склад

450,00

1.6. За промяна на одобрение на обект
за търговия с фуражи или допълване/замяна на дейност/дейностите

450,00

1.7.

За промяна на други обстоятелства по одобрението за търговия
с фуражи

230,00

1.8. За регистрация на обект за производство на фуражи

890,00
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1

2

3

1.9.

За промяна на регистрация на
обект за производство на фуражи
или допълване/замяна на дейност/
дейностите

890,00

1.10. За промяна на други обстоятелства
по регистрацията на производител
на фуражи

100,00

1.11. За регистрация на обект за търговия с фуражи

170,00

1.12. За регистрация на търговия с фуражи без задържането им на склад

170,00

1.13. За промяна на други обстоятелства в регистрацията за търговия
с фуражи

30,00

2.

250,00

2.2. За промяна в обстоятелства по
регистрацията на обект по т. 2.1

30,00

2.3. За регистрация на обект, в който
се смесват непреработени фуражни суровини или се произвеждат
допълващи фуражи от фуражни
суровини, без влагане на фуражни
добавки и премикси

250,00

2.4. За промяна в обстоятелства по
регистрацията на обект по т. 2.3

30,00

За регистраци я на превозвачи
на фуражи, които не извършват
друга дейност, подлежаща на регистрация:

3.1.

За регистрация на превозвачи на
фуражи – автомобилен транспорт:

1

2

1.

За издаване на ветеринарен
сертификат за съответствие
за изнасяне на фуражи в
трети държави:

- до 10 превозни средства

170,00

- от 10 до 20 превозни средства

250,00

- от 20 до 30 превозни средства

300,00

- над 30 превозни средства

350,00

3.2. За регистраци я на превозвачи
на фуражи с транспортни средства, различни от автомобилен
транспорт

890,00

4.

За промяна в обстоятелства по
регистрацията по т. 3

50,00

5.

За издаване на заверено копие
на удостоверение за одобрение и
на удостоверение за регистрация

20,00

6.

За извършване на справки в регистрите и за издаване на документи

12,00

(2) За издаване на ветеринарен сертификат за съответствие, за добри практики при
производство, за произход и за свободна

3

1.1. За фураж до 1 тон:
а) с посочени качествени по- 30,00
казатели на български език
б) с посочени качествени по- 40,00
казатели на английски език

2.

2.1. За регистрация на обект за производство на фуражни суровини
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продажба или за регистрация на фуражни
добавки/премикси в трети държави се събират
следните такси:
Лева

1.2.

За регистрация на обект за производство на фуражни суровини
и на обект, в който се смесват
непреработени фуражни суровини
или се произвеждат допълващи
фуражи от фуражни суровини,
без влагане на фуражни добавки
и премикси:

3.

ВЕСТНИК

За фураж над 1 тон

таксата по
т. 1.1+0,6 лв.
на всеки тон
над 1 тон

За издаване на сертификат за
спазване на добри практики
при производство на фуражи,
за произход и за свободна
продажба или за регистрация на фуражни добавки/
премикси в трети държави:
а) на български език

20,00

б) на английски език

30,00

(3) При издаване на ветеринарен сертификат
за изнасяне на фуражи, фуражни добавки и
премикси се събират следните такси:
1. за фуражи, с изключение на пшеница,
предназначена за фураж – на тон 1,01 лв.;
2. за пшеница, предназначена за фураж – на
тон 0,6 лв.
(4) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат при
подаване на съответното заявление.
(5) За издаване на протокол от изпитване
на зърно, зърнени продукти и фуражи се събира такса 18,00 лв.
Чл. 48. (1) При осъществяване на контрол в
обекти за преработка, съхранение, транспорт и
търговия на едро с фуражи, извършван съобразно критериите на Многогодишния национален
контролен план, се събират следните такси:
Лева
1

2

3

1. За извършване на одит в одобрен
и регистриран обект – за служител, на час

16,00

2. За проверка за изпълнението на
предписание при констатирано
несъответствие при извършен
официален контрол – за служител, на час

16,00

3. За проверка по сигнали и жалби
на граждани в случай на несъответствие – на служител, на час

16,00

(2) Към таксите по ал. 1 се добавят таксите
за извършените лабораторни изследвания.
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Ч АСТ Ч ЕТ ВЪР ТА

1

ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ (ЗХ) И
ПО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНИ С КОНТРОЛ
НА ХРАНИТЕ
Г л а в а

Раздел I
Такси за осъществяване на ветеринарно-санитарен контрол в предприятия
Чл. 49. (1) При извършване на ветеринарносанитарен контрол в предприятие се събират
следните такси:
Лева
1.

2

3.

0,50

1.3. На прасета:
а) с трупно тегло, по-малко от 25
кг – за животно

1,00

б) с трупно тегло, равно или по-голямо
от 25 кг – за животно

2,00

в) за лабораторно изследване за трихинела – за животно

0,50

1.4. На дребни преживни животни:
а) с трупно тегло, по-малко от 12
кг – за животно

0,30

б) с трупно тегло, равно или по-голямо
от 12 кг – за животно

0,50

1.5. На домашни птици:

в) диви свине и преживни животни – за тон месо

4,00

В предприятие за клане и за преработване на дивеч:
0,01

3.4. Едър дивеч:

4.

5.

а) диви свине – за животно

3,00

б) преживни животни – за животно

1,00

в) за лабораторно изследване за трихинела при клане на диви свине – за
животно

0,50

За мляко, постъпило за преработка
в млекопреработвателно предприятие:
а) до 30 т в рамките на един месец – за тон

2,00

б) над 30 т – за всеки следващ тон

1,00

За производство и предлагане на пазара на рибни продукти и аквакултури:

5.1. При първо предлагане на пазара:
а) до 50 т в рамките на един месец – за тон

2,00

б) над 50 т – за всеки следващ тон

1,00

5.2. При първа продажба на рибен пазар
на рибни продукти и аквакултури:
а) до 50 т в рамките на един месец – за тон

1,00

б) над 50 т – за всеки следващ тон

0,50

5.3. При първа продажба на пазара на
рибни продукти и аквакулт у ри в
случай на липса или на недостатъчно
степенуване за преснота на вида и/или
големина в съответствие с Регламенти
(ЕИО) №103/76 и (ЕИО) №104/76:

а) птици от вида Gallus и токачки – за
птица

0,01

б) патици и гъски – за птица

0,02

в) пуйки – за птица

0,05

а) до 50 т в рамките на един месец – за тон

2,00

0,01

б) над 50 т – за всеки следващ тон

1,00

1.6. На зайци и зайцевидни, отглеждани
във ферми – за животно
2.

6,00

0,02

1.2. На еднокопитни:
6,00

3,00

б) щраусовидни птици (щрауси, ему,
нанду) – за тон месо

1,00

4,00

за лабораторно изследване за трихинела – за животно

а) дребен и пернат дивеч – за тон месо

3.3. Щраусовидни птици – за птица

При клане на животни

при клане – за животно

3

3.2. Дребен дивеч – за животно

1.1. На едри преживни животни:

б) на младо говедо и/или бивол под
2 г. – за животно

2

3.1. Пернат дивеч – за животно

3

а) на възрастно говедо и/или бивол 10,00
над 2 г. – за животно
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2.3. Дивеч, отглеждан във ферми, и отстрелян дивеч:

п ъ р в а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЕТЕРИН АРНО-САНИТАРЕН
КОНТРОЛ

1
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В транжорно предприятие за обработка на месо от:

2.1. Ед ри п реж и вн и ж и во т н и, сви не,
еднокопитни, дребни преживни животни – за тон месо

4,00

2.2. Птици, зайци и зайцевидни, отглеждани във ферми – за тон месо

3,00

5.4. За видовете риби, посочени в Анекс 2
към Регламент (ЕИО) № 3703/85 – на
разтоварена пратка, на тон
1,96
но не повече от
97,80
5.5. При преработка на рибни продукти
и аквакултури – за тон

1,00

(2) При извършване на няколко официални проверки по едно и също време в едно
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предприятие те се смятат за една дейност, за
която се събира само една такса.
(3) Таксите за лабораторно изследване за
трихинела се събират, когато изследването е
извършено в лаборатория от системата на БАБХ
или в лаборатория, с която БАБХ е сключила
договор за извършване на този вид дейност.
(4) Таксите по раздел І са за извършване на
ветеринарно-санитарен контрол в рамките на
работното време на БАБХ. При извършване на
ветеринарно-санитарен контрол в извънработно
време и през почивните и празничните дни
таксите се събират в двоен размер.
Раздел II
Такси за проверки на предприятия за производство и търговия със суровини и храни от
животински и неживотински произход, извършвани съобразно критериите на Многогодишния
национален контролен план
Чл. 50. При осъществяване на одит в обект
за преработка, съхранение и търговия на едро
със суровини и храни и в обект за събиране,
съхранение, обработка, преработка и използване
или унищожаване на странични животински
продукти се събира такса по 16,00 лв. на служител, на час.
Чл. 51. (1) За удостоверение за регистрация
на обект, за промяна на регистрирани обстоятелства, за здравен сертификат и за преписи
на официални документи се събират следните
такси:
Лева
1

2

3

1. За издаване на удостоверение за
регистрация за производство, съхранение и търговия със суровини
и храни, предназначени за човешка
консумация (в т.ч. кораби, фабрики
и кораби – замръзватели)

34,00

2. Издаване на удостоверение за регистрация на транспортно средство за
превоз на суровини и храни, включително за странични животински
продукти и продукти, получени от тях

20,97

3. За издаване на удостоверение за
регистрация на временен и подвижен обект

20,97

4. За издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство
или за търговия на материали и
предмети, влизащи в контакт с храни

34,00

5. За издаване на удостоверение за
регистрация на промяна на наименованието на фирмата, адреса,
собственика или друго обстоятелство на обекти по чл. 15, ал. 1 и
2 ЗХ

20,97
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6. За издаване на здравен сертификат за 128,00
износ на суровини и храни от неживотински произход и на материали и
предмети, влизащи в контакт с храни
7. За издаване на заверен препис или на
допълнителен екземпляр от документ

6,00

(2) За издаване на удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 ЗХ, извършващ
единствено благотворителна дейност (съхранение и дарение на храни), не се събира такса.
(3) За проверки в регистрирани обекти се
събират следните такси:
Лева
1

2

3

1. За проверка на изпълнението на пред- 16,00
писание – за служител, на час
2. За проверка по искане на оператор 44,00
на храни за отмяна на заповед за
временно спиране на обект
3. За проверка по сигнали и жалби на 16,00
граждани, в случай на несъответствие – за служител, на час

(4) Към таксите по ал. 3 се добавят таксите
за извършените лабораторни изследвания.
Г л а в а

в т о р а

ТАКСИ ЗА КОНТРОЛ НА МАТЕРИАЛИ И
ПРЕДМЕТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
Чл. 52. (1) За вземане за нуждите на официалния контрол на проби за лабораторно изследване от обект за производство и търговия
на материали и предмети, предназначени за
контакт с храни, и технологични добавки за
тяхното производство, се заплаща такса 16,00 лв.
(2) За изследването на проби по ал. 1 операторът заплаща дължимата сума по ценоразписа
на съответната лаборатория.
Г л а в а

т р е т а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
СЪС СТАНДАРТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ (ЕС) ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
Раздел I
Общи разпоредби при издаване на сертификат
за съответствие с пазарните стандарти на ЕС
за пресни плодове и зеленчуци при внос, реекспорт и износ
Чл. 53. (1) За контрола на качеството на
пресните плодове и зеленчуци, предназначени
за реализация на пазара и за преработка, за
които се издава сертификат за съответствие с
пазарните стандарти на ЕС съгласно чл. 12, 13
и 14 и Приложение ІІІ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни
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2011 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета по отношение на секторите на
плодовете и зеленчуците и на преработените
плодове и зеленчуци, таксата се заплаща след
извършване на проверката.
(2) Вносът от трети страни на пресни плодове и зеленчуци се декларира предварително,
като таксата за контрола на качеството им
се заплаща след проверката на вноса и при
издаването на сертификата.
(3) При реекспорт таксата се заплаща след
проверката и при издаването на сертификата.
(4) При износ и вътрешна търговия на пресни
плодове и зеленчуци таксата се заплаща след
извършената проверка по желание на търговеца
и при издаването на сертификата.
(5) При внос и/или износ на пресни плодове и зеленчуци, предназначени за преработка,
таксата се заплаща след извършената проверка
и при издаване на сертификата.
(6) Не се заплаща такса за издаден сертификат, когато той е изискуем документ за
участие в европейски и национални схеми за
подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци“.
Раздел IІ
Такси за контрол на качеството на пресни
плодове и зеленчуци
Чл. 54. За проверка и за издаване на сертификат за съответствие на обявеното качество
на пресни плодове и зеленчуци се събират
такси, както следва:
№
по
ред
1
1.

2
Внос, износ
и реекспорт
на пресни
плодове и
зеленчуци

Дейност

Лева

3

4

1. Проверка на доку- 10,00
ментите
2. Идентификация на
партидите в едно пре- 10,00
возно средство
3. Проверка за съответствие и издаване на
сертификат за съответствие:
30,00
а) до 20 000 кг
б) над 20 000 кг – за
всеки следващи 1000 кг
1,00
над 20 000 кг

2.

Внос и/
или износ
на пресни
плодове и
зеленчуци,
предназначени за
преработка

1. Проверка на документите

5,00

2. Идентификация на
партидите в едно превозно средство

5,00

3. Проверка за съответствие и издаване на
сертификат:
15,00
а) до 20 000 кг
б) над 20 000 кг – за
всеки следващи 1000 кг
0,50
над 20 000 кг

ВЕСТНИК
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Издаване
на серти
фикат за
съответ
ствие при
вътрешен
пазар и
„свободно
обращен ие“
на стоки от
ЕС при поискване от
търговеца

1. Проверка на документите

2,00

2. Идентификация на
партидите

2,00

3. Проверка за съответствие и издаване на
сертификат:
а) до 1000 кг
б) за всеки следващи
500 кг над 1000 кг

4

5,00
0,30

Чл. 55. За издаване на дубликат на сертификат за съответствие се заплащат 2,00 лв.
Чл. 56. При извършване на проверка и
издаване на сертификат за съответствие извън официално установеното работно време
на БАБХ или в почивни и празнични дни
таксата се събира в двоен размер.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОЦЕНК А Н А
С ЪОТВЕТСТВИЕТО Н А К АЧЕСТВЕНИТ Е Х А РА К Т ЕРИС Т И К И Н А Х РА Н И Т Е
С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИ
СТАНДАРТИ, НА СТАНДАРТИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОДОБРЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН,
И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
Чл. 57. (1) При извършване оценка на съответствието на качествените характеристики
на храните с изискванията на национални
стандарти, на браншови стандарти, на технологични документации и на стандарти,
одобрени от компетентния орган, се събират
следните такси:
Лева
1
1.

2

3

За извършване на проверка на обект,
произвеждащ продукти по определен
стандарт, за оценка на съответствието
на качествените характеристики на
храните с изискванията на национални
стандарти, на браншови стандарти и
на технологични документации – на
служител, на час
12,00

2. За даване на становище по документация за оценка на съответствието
на качествените характеристики на
храните с изискванията на национални
и на браншови стандарти
216,00

(2) Таксите по ал. 1 са за извършване
оценка на съо т ветст виет о в рамк и те на
офи ц иа л но ус та новено т о рабо т но време
на БАБХ. При извършване оценка на съответствието в извънработно време и през
почивните и празничните дни се заплащат
такси в двоен размер.
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(3) При вземане на проби за лабораторен анализ по ал. 1, т. 1 се събират суми
по ценоразпис, одобрен от изпълнителния
директор на БАБХ.
Ч АСТ ПЕТА
ТА КСИ ПО ЗА КОН А ЗА ПОСЕВНИ Я И
ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ
Чл. 58. За контрол на лаборатории, одобрени да извършват лабораторни анализи
за установяване зд равното състояние на
посевния и посадъчния материал, се събират
следните такси:
1. За п роверк а на с ъо т ве т с т вие т о по
чл. 9 от Закона за посевния и посадъчния
материал – 3000,00 лв.
2 . За г од и ш на п р ов ерк а н а дей но с т та – 150,00 лв.
3. За всяка следваща проверка в текущата
година – 75,00 лв.
Ч АСТ ШЕСТА
ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИК АЦИИ
Чл. 59. (1) За признаване на професионална квалификация за професия „ветеринарен лекар“ се събират съответните такси
по Тарифата за таксите, които се събират
по Закона за признаване на професионални
квалификации, одобрена с Постановление
№ 178 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм., бр. 16 от 2011 г.).
(2) При признаване на професионална
к ва лификаци я за професи я „ветеринарен
лекар“ не се извършва бърза услуга.
Ч АСТ СЕДМ А
ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004
Г л а в а

п ъ р в а

ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ Н А ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ
Чл. 60. (1) За извършване на допълнителни
проверки, които се налагат от констатирано
несъответствие при извършен официален
контрол, се събира такса в размер 16,00 лв.
за служител, на час.
(2) Към таксите по ал. 1 се добавят таксите
за извършените лабораторни изследвания.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Г л а в а

в т о р а

ТАКСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА ЗА
КОНТРОЛ НА ОСТАТЪЦИ (НМПКО) ОТ
ЛЕК АРСТВЕНИ СУБСТАНЦИИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА В ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ, И НА
СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД
(ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ДИРЕКТИВА 96/23/EО И НАРЕДБА
№ 119 ОТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И
ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ,
СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.)
Чл. 61. (1) За контрол на живи животни,
суровини и храни от животински произход,
предназначени за консумация от хора, при
определяне на остатъчни количества от лекарствени субстанции и на замърсители от
околната среда се събират следните такси:
Лева
1

2

3

1. На живи животни, в т.ч. дивеч, предназначени за клане, и на месото, получено
от тях – за тон месо

2,70

2. На риби и аквакултури – за тон

0,20

3. На сурово мляко – за 1000 л

0,04

4. На яйца – за тон

0,20

5. На пчелен мед – за тон

0,20

(2) Таксите по ал. 1 се събират за добити в
Република България суровини и храни:
1. по т. 1 – в кланиците, където се добива
месото;
2. по т. 4 – в складовете и предприятията,
в които се преработват продуктите;
3. по т. 2, 3 и 5 – в предприятията, в които
се преработват продуктите.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Ед ри ж и во т н и“ са к ра ви, би кове,
биволи, кобили, жребци, коне, магарета,
м улета, кат ъри, свине, едър дивеч и приплодите им.
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2. „Дребни животни“ са овце, кочове, кози
майки, пръчове, зайци, кучета, котки, животни
за ценни кожи, дребен дивеч и приплодите им.
§ 2. Редът за събирането на таксите по
тарифата се определя с инструкция, утвърдена със заповед на изпълнителния директор
на БАБХ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 3
от Закона за защита на растенията, чл. 14,
ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, чл. 36в от Закона за храните, чл. 51а,
ал. 1 от Закона за фуражите и чл. 10, ал. 2 от
Закона за посевния и посадъчния материал.
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина за
ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени
опасни химични вещества, смеси и изделия
от Приложение XVII на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда
и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на
определени опасни химични вещества, смеси
и изделия от Приложение XVII на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на
определени опасни химични вещества, смеси
и изделия от Приложение XVІІ на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. мерки за прилагане на ограниченията за
производство, пускане на пазара и употреба
на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия от Приложение
ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93
на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1488/94 на
Комисията, както и на Директива № 76/769/
ЕИО на Съвета и на директиви № 91/155/

ВЕСТНИК
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ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО
на Комисията, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH)“, и неговите изменения и свързаните с това задължения на
физическите и юридическите лица;
2. редът и начинът за прилагане на определени ограничения в Приложение ХVІІ на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
3. координацията и сътрудничеството между
органите, осъществяващи контрол върху ограниченията в Приложение ХVІІ на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Г л а в а

в т о р а

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКАНЕ
НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ОПАСНИ
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ
ХVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006
(REACH)
Чл. 2. Физическите и юридическите лица,
които употребяват и/или пускат на пазара
опасни химични вещества в самостоятелен
вид, в смеси и/или в изделия, за които са
въведени ограничения в Приложение ХVІІ
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
са длъжни:
1. да поддържат в наличност и да предоставят за целите на контрола:
а) информацията по приложение № 1;
б) документи, удостоверяващи съответствието с въведените ограничения, включително документи от аналитични изпитвания,
предоставени от доставчиците на веществата,
смесите и/или изделията, или документи от
собствени изпитвания;
2. да предоставят своевременно на своите
доставчици и/или потребители надолу по веригата всяка нова информация, в т.ч. промяна
в условията на употреба или технологията на
производство, която е възможно да се отрази
на съответствието с въведеното ограничение.
Чл. 3. (1) Физическите и юридическите лица
по вписване 3, т. 7 от Приложение XVII на
Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) предоставят ежегодно до 1 декември на министъра
на околната среда и водите информация за
наличните алтернативи на масла за лампи
или течности за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на хартиен и/или електронен носител съгласно
приложение № 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
ХVІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006
(REACH)
Чл. 4. (1) Физическите и юридическите
лица, които пускат на пазара опасни вещества в самостоятелен вид, в смеси и/или в
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изделия, за които в определено вписване
на Приложение XVII на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH) се допуска изключение
от въведеното ограничение, са длъжни преди
пускането на пазара да изискат информация
за условията на употреба от потребителите
надолу по веригата, които ще се възползват
от това изключение.
(2) Физическите и юридическите лица,
които употребяват вещества в самостоятелен
вид, в смеси и/или в изделия в случаите по
ал. 1, са длъжни преди тяхното получаване да удостоверят пред своя доставчик, че
условията на употреба са в съответствие с
условията по изключението в съответното
вписване на Приложение XVII на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).
(3) Лицата по ал. 2 удостоверят съответствието с условията по изключението, като
предоставят на своя доставчик декларация
съгласно приложение № 3 или еквивалентна
информация, доказваща изпълнението на
условията по изключението.
(4) В срок 5 работни дни от пускането на
пазара лицата по ал. 1 предоставят до директора на регионалната здравна инспекция, на
чиято територия се употребяват веществата
и/или смесите, с копие до министъра на
здравеопазването информация за пуснатите
на пазара вещества и/или смеси и идентичността на потребителите надолу по веригата.
(5) В случаите, когато лицата по ал. 1 са
установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското
икономическо пространство и нямат адрес на
управление в Република България, информацията по ал. 4 се предоставя от лицата по
ал. 2 в срок 5 работни дни от получаването
на веществата и/или смесите.
(6) Министърът на здравеопазването изпраща ежегодно до 30 ноември до министъра
на околната среда и водите обобщена информация по ал. 4 и 5.
Чл. 5. Позволява се пускането на пазара в
самостоятелен вид или в състава на смеси на
оловни карбонати по вписване 16 и на оловни
сулфати по вписване 17 на Приложение XVII
на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) за
употреба като бои за реставрация и поддържане на произведения на изкуството и на
исторически сгради и техния интериор, ако
за целта е невъзможно да се използват бои,
които не съдържат тези вещества.
Чл. 6. Позволява се пускането на пазара и
употребата на дървесина, обработена с други
видове разтвори на неорганични съединения
на медта, хрома и арсена (ССА), различни от
тип С, която е била в експлоатация преди 30
септември 2007 г., при спазване на условията
за употреба, посочени в т. 4, букви „б“, „в“
и „г“ от вписване 19 на Приложение XVII
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
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Г л а в а
ч е т в ъ р т а
КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА
И СМЕСИ
Чл. 7. Контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се извършва от органите
по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси (ЗЗВВХВС).
Чл. 8. Контролните органи координират
своята дейност и си сътрудничат при нейното
провеждане чрез:
1. съгласуване на плановете за контролна
дейност по отношение на физическите и юридическите лица и опасните химични вещества,
които ще бъдат проверявани;
2. обмен на информация относно контролната дейност на централно и регионално ниво,
включително за извършването на проверки на
лица от същата верига на доставки;
3. провеждане на съвместни проверки.
Чл. 9. (1) Съвместни проверки на опасни
химични вещества в самостоятелен вид, в смеси
и/или в изделия, за които са въведени ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH), се извършват по искане
от компетентния орган по чл. 20 ЗЗВВХВС
или от орган/и по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗЗВВХВС,
когато веществата представляват едновременно
риск за човешкото здраве и околната среда.
(2) При провеждането на съвместна проверка всеки от органите по чл. 27, ал. 1 и 2
ЗЗВВХВС съставя протокол в рамките на своята
компетентност.
Чл. 10. Резултатите от проверките по чл. 9
се представят на компетентния орган по чл. 20
ЗЗВВХВС за целите на докладването по чл. 21а
ЗЗВВХВС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Разпоредбите на чл. 4 се прилагат за
изключенията от въведените ограничения в Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH) на:
1. вписване 3, точка 3;
2. вписване 5, точка 4, буква „б“;
3. вписване 16;
4. вписване 17;
5. вписване 19, точка 7;
6. вписване 21, параграф 2;
7. вписване 23, точки 3, 4 и 9;
8. вписване 46, точки 1, 3 и 5;
9. вписване 47, точка 3;
10. вписване 49.
§ 2. Изпитването за определяне на съдържанието на водоразтворим хром (VI) в цимент
и смеси, съдържащи цимент, се извършва по
методи за изпитване на цимент, посочени в
част 10 на БДС EN 196-10:2006.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 4б, ал. 2 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
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Приложение № 1
към чл. 2, т. 1
Информация за опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (REACH), които се пускат на пазара и/или се употребяват в самостоятелен вид,
в смеси и/или в изделия
Наиме
CAS №
нован ие
на химич
ното ве
щество

1

2

ЕС №

Номер на
вписванет о
в Приложе
ние XVII
на REACH

Форма,
под която
веществ ото
се пуска
на пазара
(в самос
тоятелен
вид, в смес
и/или в изделие)

3

4

5

Пред
Търговс ко
назначе
наиме
ние/упонован ие
треба на
на смевеществ ото ста/изде
лието

6

7

Концен
Достав
трация
чик/ци/
или граполуча
ници на
тел/и
концен
трацията
на
вещест
вото (ако
е в състава на
смес или
в изделие)
8

9

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

Приложение № 3
към чл. 4, ал. 3

Информация за алтернативи на масла за лампи и течности за запалване на барбекю

Декларация за съответствие с ограничение за
употреба на опасно химично вещество от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH)
1. Физическо/юридическо лице:........................
..................................................................................
(адрес на седалище по съдебна регистрация, ЕИК,
телефон и факс на ф.л./ю.л.)
2. Представлявано от: ..........................................
..................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
3. Опасно химично вещество от Приложение
XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):
..................................................................................
(химично наименование на веществото, CAS №, ЕС
№, количество, № на партида/и и място/та, където
се употребява веществото)
4. Смес/и, съдържаща/и опасно вещество от
Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH):
..................................................................................
(наименование на сместа/те и съдържание на опасното
вещество в сместа)
5. Изделие/я, съдържащо/и опасно вещество от
Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(REACH):
..................................................................................
(наименование на изделието/та и съдържание на
опасното вещество в изделието)
Декларирам, че съм запознат с ограничението/та за употреба на горепосоченото/та опасно
вещество или смес/и/изделие/я, съдържащи опасно вещество от вписване № ..... на Приложение
XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
..................................................................................
(номер на вписването и описание на ограничението
за употреба от Приложение XVII на Регламент (ЕО)
№1907/2006 (REACH)

Физическо/юридическо лице, което пуска
на пазара масла за лампи и/или течности за
запалване на барбекю, етикетирани с рискова
фраза R65 или H304 .............................................
..................................................................................
(наименование, ЕИК)
Представлявано от: .................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на управление: ....................................
..................................................................................
(адрес по съдебната регистрация, телефон, факс и
електронна поща)
1. Вещество/смес, използвано/а като алтернатива
на масла за лампи, етикетирани с рискова фраза
R65 или H304:
..................................................................................
Класификация и етикетиране на веществото/
сместа1
..................................................................................
2. Вещество/смес, използвано/а като алтернатива
на течности за запалване на барбекю, етикетирани с рискова фраза R65 или H304:
..................................................................................
Класификация и етикетиране на веществото/
сместа:
..................................................................................
Посочва се класификацията и етикетирането
на веществото/сместа съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси,
за изменение и за отмяна на директиви № 67/548/
ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 и на Наредбата за реда и начина
за класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.)
и се прилага информационен лист за безопасност,
ако е приложимо.
1
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и употребявам веществото/сместа/изделието в
съответствие с изключението от ограничението,
посочени в това вписване
.......................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................
(описание на разрешената употреба)
Декларирам, че ми е известна отговорността,
която нося за попълване на неверни данни по
чл. 313 от НК.
Приложение. Информационен лист за безопасност на веществото/сместа/ите или информация по чл. 32 на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(R E AC H), п р едо с т а вен и о т до с т а вч и к а на
веществото/сместа.
Дата:.…..............................

(Подпис, печат)

2

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 12
от 22 декември 2011 г.

за условията и реда за заплащане на лечение
на български граждани в чужбина по чл. 82,
ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за заплащане със средства от
бюджета на Министерството на здравеопазването на лечение в чужбина за заболявания на
български граждани на възраст над 18 години.
(2) По реда на наредбата се заплаща:
1. т ра нсп ла н та ц и я на орга н и и к ле т ки в лечебно заведение на територията на
държава – членка на Европейския съюз, и
Европейското икономическо пространство
и Швейцария и в страни, с които Република
България има сключени договори за това;
2. лечение в чужбина, извън посоченото в
т. 1, чрез необходим за конкретния пациент
метод, който не е приложим в Република България, когато същият се прилага в чужбина
и е с доказана ефективност на лечението в
световната медицинска практика;
3. участие на чуждестранни медицински
специалисти в диагностични и лечебни процедури в Република България в случаите, когато
няма български медицински специалисти в
съответната област и/или това е необходимо
за лечебния процес.
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(3) Участието на медицинските специалисти
по ал. 2, т. 3 в диагностични и лечебни процедури в Република България се извършва при
условията на чл. 186 от Закона за здравето.
Чл. 2. (1) Заплащането по реда на тази наредба за трансплантация на органи и клетки
се извършва при следните условия:
1. трансплантацията на съответните органи
не се извършва в страната или не може да се
извърши своевременно в страната;
2. т рансплантаци ята на хемопоетични
стволови клетки при посочените в наредбата
по чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК)
малигнени хематологични заболявания, тежко
протичащи бенигнени заболявания и утвърдени
нехематологични заболявания не може да бъде
извършена своевременно в страната;
3. трансплантацията представлява утвърден
лечебен метод в световната медицинска практика за съответното заболяване;
4. пациентът е включен в служебния регистър
на Изпълнителната агенция по трансплантация
на лицата, чакащи за трансплантация на органи.
(2) Заплащат се разходите за трансплантацията от момента на хоспитализиране на
пациента до неговата дехоспитализация за
период не повече от шестдесет дни.
(3) В случаите на алогенна трансплантация
на хемопоетични стволови клетки могат да се
финансират и разходите, свързани с намирането
на донор, изследвания на донора, вземането на
стволовите клетки и тяхното транспортиране
за заболяванията, посочени в наредбата по
чл. 16, ал. 1, т. 2 ЗТОТК.
(4) Преценката на своевременността по
ал. 1, т. 1 и 2 се извършва въз основа на
официално предоставена от Изпълнителната
агенция по трансплантация до Комисията за
лечение в чужбина информация за обичайно
необходимото време за получаване на съответното лечение в страната предвид данните
от служебния регистър на агенцията.
Чл. 3. Наредбата не се прилага по отношение на:
1. лечение на заболявания и дейности,
свързани с трансплантация на органи, тъкани
и клетки, които могат да бъдат извършени
своевременно в Република България;
2. експериментални методи на лечение и
трансплантация;
3. закупуване на лекарствени продукти и
медицински изделия;
4. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки,
които са в обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за
които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в действащи
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международни договори, по които Република
България е страна, в национални или регионални програми;
6. случаите, в които се прилагат правилата за координация на системите за социална
сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на Закона за здравното
осигуряване;
7. случаите, които са от компетентността
на Националната здравноосигурителна каса
по реда на чл. 78, т. 3 от Закона за здравното
осигуряване.
Чл. 4. (1) Министерството на здравеопазването финансира или съфинансира дейностите по чл. 1, ал. 2 в размер до 180 000 лв. на
пациент за една календарна година.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на здравеопазването
в рамките на одобрените за целта средства за
съответната календарна година.
(3) Не се финансират по реда на тази наредба разходите, свързани със заплащане на
потребителски такси и други допълнителни
плащания, предвидени за сметка на пациента
съгласно законодателството на съответната
държава, както и за транспорт, престой, придружител и др.
(4) Не се финансират по реда на тази наредба и медицинските дейности, които вече
са осъществени или се осъществяват по отношение на пациента, преди да му е съобщена
заповедта по чл. 34, ал. 2.
Г л а в а

в т о р а

КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите
по тази наредба се създава Комисия за лечение
в чужбина (КЛЧ).
(2) Комисията за лечение в чужбина е
консултативен орган към министъра на здравеопазването, който се състои от 7 членове,
в т.ч. председател, определени със заповед на
министъра на здравеопазването.
(3) Единият от членовете на комисията е
заменяем, като в случай на обсъждане на заявление за трансплантация на негово място в
заседанията участва задължително националният консултант по трансплантология.
(4) За членове на КЛЧ министърът на
здравеопазването определя компетентни медицински специалисти от различни области
на медицината.
(5) Комисията за лечение в чужбина се
организира, ръководи и представлява от председателя.
Чл. 6. (1) Член на КЛЧ може да бъде освободен със заповед на министъра на здравеопазването:
1. по негова молба, подадена до министъра
на здравеопазването;
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2. по решение на министъра на здравеопазването;
3. при трайна обективна невъзможност на
съответното лице да изпълнява задълженията
си в КЛЧ, продължаваща повече от два месеца;
4. при отсъствие на член на КЛЧ от повече
от четири поредни заседания без уважителна
причина.
(2) Член на КЛЧ се освобождава незабавно
от състава є в случай на:
1. влязло в сила наказателно постановление, с
което на лицето е наложено наказание по чл. 38,
т. 3 от Закона за съсловните организации на
лекарите и на лекарите по дентална медицина;
2. влязла в сила присъда за извършено от лицето умишлено престъпление от общ характер.
(3) Министърът на здравеопазването временно отстранява член на КЛЧ от състава є
до приключване на съответното производство,
когато:
1. срещу него е започнало производство по
налагане на наказание по чл. 38, т. 3 от Закона
за съсловните организации на лекарите и на
лекарите по дентална медицина;
2. срещу него е повдигнато обвинение за
извършено престъпление от общ характер.
(4) В случаите по ал. 1 – 3 министърът на
здравеопазването определя нов член, който
встъпва на мястото на освободения.
Чл. 7. (1) Комисията за лечение в чужбина:
1. разглежда заявленията за заплащане на
дейности по чл. 1, ал. 2;
2. прави предложения до министъра на
здравеопазването по заявленията, като:
а) при положително становище посочва:
аа) имената на заявителя;
бб) заболяването, за което се налага да се
извърши лечение/трансплантация в чужбина;
вв) държавата, града, лечебното заведение,
в което може да се осъществи лечението/
трансплантацията, съответно медицинските
специалисти от чужбина, които да извършат
лечебната дейност у нас, и причините за избора;
гг) размера на паричната сума, която трябва
да бъде отпусната, като взема предвид евентуалното самоучастие на заявителя със собствени
средства или със средства от разплащателни,
набирателни, дарителски или други сметки в
негова полза;
дд) продъл ж ителност та на лечението/
трансплантацията, за която е необходимо да
се осигурят финансови средства;
б) при отрицателно становище посочва
мотивите за това;
3. проследява осъществяваните лечебни
процедури по отношение на всеки конкретен
пациент, получил финансиране от Министерство на здравеопазването;
4. анализира дейността си и резултатите от
провежданите лечебни процедури;
5. въз основа на анализите по т. 4 предлага на
министъра на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, на съсловните
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организации на медицински специалисти, на
научните медицински дружества и на отделни
лечебни заведения в страната осигуряването
на медицинска апаратура и въвеждането на
конкретни методи на диагностика и лечение
и на отделни дейности.
(2) Комисията за лечение в чужбина предприема действия по договаряне на механизми
и облекчен ред за сътрудничество и обмяна
на информация с други органи, институции,
организации и лица, в т.ч. и заявителите, които
имат отношение към работата є по конкретните
заявления, като тя не носи отговорност в случаите, в които въпреки това е налице забавено
предоставяне на необходимата информация и
документация.
Чл. 8. (1) Комисията за лечение в чужбина създава и поддържа информационна база
данни относно:
1. лицата, които са подали заявления за
финансиране на дейности по чл. 1, ал. 2;
2. движението по заявленията;
3. лечебните заведения, в които са осъществени дейностите по чл. 1, ал. 2 и резултатите
от тях;
4. медицинските специалисти по чл. 1,
ал. 2, т. 3;
5. лечебните заведения и медицинските специалисти, които могат да извършват диагностично-лечебни дейности, за които се заплаща
по реда на тази наредба, както и наличието или
липсата на рамкови споразумения между тях и
Министерството на здравеопазването за това;
6. резултатите от диагностично-лечебните
дейности, извършени по отношение на всеки
един заявител, проследими в рамките на пет
години от извършването им.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 се публикува
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването и е достъпна за всички.
Информацията се актуализира ежедневно, като
същата указва конкретния етап, до който е
достигнала процедурата, и сроковете за изпълнението му, без да съдържа лични данни.
Раздел II
Организация на работа на Комисията за лечение в чужбина
Чл. 9. При изпълнение на своите функции
КЛЧ се подпомага от:
1. секретар;
2. технически сътрудници;
3. външни експерти, а в случаите на трансплантация на органи и клетки – от профилна
комисия по трансплантология.
Чл. 10. (1) Председателят, секретарят и техническите сътрудници на КЛЧ са служители
на Министерството на здравеопазването.
(2) Най-малко един от техническите сътрудници е служител с юридическо образование.
(3) Лицата по чл. 9, т. 3 задължително са
медицински специалисти.
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Чл. 11. Секретарят на КЛЧ:
1. осъщест вява ком у никаци я та меж д у
членовете на комисията, външните експерти
и профилната комисия по трансплантология;
2. организира заседанията на комисията и
води протоколи от провеждането им;
3. съхранява документацията, свързана с
дейността на комисията;
4. оформя кореспонденцията на комисията и
следи за нейното придвижване до адресатите;
5. поддържа пациентските досиета;
6. организира и контролира дейността на
техническите сътрудници на комисията;
7. изпълнява други дейности, възложени му
от председателя на комисията.
Чл. 12. Техническите сътрудници осъществяват административно-техническо обслужване
на КЛЧ, като:
1. преглеждат и окомплектоват заявленията
и представените с тях документи;
2. изготвят кореспонденцията на КЛЧ по
заявленията;
3. изготвят проекти на заповеди и договори;
4. участват в изготвянето на проекти на индивидуални административни актове на министъра на здравеопазването, с които приключват
конкретните процедури по заявленията;
5. окомплектоват преписките при подадени
жалби;
6. поддържат информационната база данни
на КЛЧ;
7. извършват други дейности по разпореждане на председателя и секретаря на КЛЧ.
Чл. 13. (1) За дейността си председателят,
членовете, секретарят и техническите сътрудници на КЛЧ получават възнаграждение,
определено от министъра на здравеопазването,
което се изплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването.
(2) Възнаграждението на председателя се
изплаща след представен доклад за извършената работа до министъра на здравеопазването.
(3) Възнаграждението на секретаря и на
техническите сътрудници се изплаща след
представен доклад за извършената работа,
утвърден от председателя на КЛЧ.
(4) При неизпълнение или системно забавяне
при осъществяването на дейностите по чл. 12
от техническите сътрудници председателят
на КЛЧ може да предложи на министъра на
здравеопазването да не изплати на служителя
съответното възнаграждение и/или да бъде
заменен с друг служител на Министерството
на здравеопазването.
Чл. 14. Председателят на КЛЧ, останалите членове на комисията и лицата по чл. 9
нямат право да разгласяват на лица извън
ангажираните служебно с процедурите, факти
и обстоятелства, различни от тези с публичен характер по чл. 8, станали им известни
в хода на тяхната дейност, освен ако това е
необходимо с оглед нуждите на разследващите
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органи, прокуратурата и съда и/или с цел
предотвратяване извършването на престъпление от общ характер.
Чл. 15. Комисията за лечение в чужбина
спазва изискванията и реда за работа с лични
данни, регламентирани със Закона за защита
на личните данни.
Чл. 16. (1) По предложение на председателя на КЛЧ министърът на здравеопазването
определя със заповед списъка на външните
експерти по отделни медицински специалности и състава на профилната комисия по
трансплантология, които подпомагат дейността на КЛЧ.
(2) Профилната комисия по трансплантологи я се състои от т рима медицинск и
спец иа лист и – им у нолог, т ра нсп ла н т олог
и хематолог, определени от министъра на
здравеопазването, и двама представители на
признатите представителни организации за
защита правата на пациентите. Представителите на организациите се определят на общ
форум на всички заинтересовани от участие
в комисията признати за представителни организации за защита правата на пациентите,
а при липса на предложения – от министъра
на здравеопазването.
(3) За експерти по ал. 1 и/или членове на
профилната комисия по трансплантология
могат да бъдат определяни и национални
консултанти.
(4) Членовете на КЛЧ не могат да бъдат
включвани в списъка по ал. 1 за периода на
тяхното членство в комисията.
(5) Външните експерти и членовете на
профилната комисия по трансплантология
не могат да бъдат членове на контролни и
управителни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти,
медицински изделия и апаратура.
(6) Включването на експерт в списъка по
ал. 1 и на член на комисията по трансплантология става след сключване на едногодишен
договор между него и министъра на здравеопазването за това.
(7) От списъка на външните експерти
и от състава на профилната комиси я по
трансплантология се заличава, съответно
се прекратява, договорът на лице, за което:
1. е влязло в сила наказателно постановление, с което на лицето е наложено наказание по чл. 38, т. 3 от Закона за съсловните
организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина;
2. е влязла в сила присъда за извършено
от лицето умишлено престъпление от общ
характер.
Чл. 17. (1) За работата си по заявленията
външните експерти и имунологът, трансплантологът и хематологът от профилната
комиси я по т рансплантологи я пол у чават
възнаграждение.
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(2) Размерът на възнагражденията по ал. 1
се определя от министъра на здравеопазването
със заповедта по чл. 16, ал. 1 и се посочва
в договора по чл. 16, ал. 6.
(3) Възнаг ра ж дени ята се изплащат от
бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 18. Външните експерти и профилната
комисия по трансплантология:
1. разглеждат възложените им заявления
за заплащане на дейност по чл. 1, ал. 2;
2. оценяват допустимостта и основателността на исканията;
3. изготвят доклади по разгледаните заявления;
4. при необходимост участват лично в
заседанията на КЛЧ като докладчици;
5. дават консултации на КЛЧ и на нейния
председател при нужда.
Чл. 19. При неизпълнение или системно
забавяне на възложените дейности с договора по чл. 16, ал. 6 председателят на КЛЧ
може да предложи заличаване на експерта
от списъка, съответно изключване на член
от състава на комисията по трансплантология, независимо от предвидените в договора
клаузи за неизпълнение.
Чл. 20. При необходимост председателят
на КЛЧ може да поиска писмено становище и
от други медицински специалисти във връзка
с всеки конкретен случай, включително и по
предложение на член на комисията.
Раздел III
Подаване и разглеждане на заявления
Чл. 21. (1) За заплащане на дейност по чл. 1,
ал. 2 лицата подават до председателя на КЛЧ
заявление по образец съгласно приложение
№ 1, към което се прилагат (в зависимост от
посочената по-долу необходимост от това):
1. копие от документ за самоличност на
пациента;
2. копие от документ/и, удостоверяващ/и
качеството на законни я представител на
пациента (в случай че има такъв);
3. декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно
приложение № 2 (в случай че е приложимо);
4. издадена преди не повече от 6 месеца
медицинска документация, удостоверяваща
заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението
лечение; епикризи; становища, заключения,
мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите
действия;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3, че пациентът не се ползва
към момента на подаване на заявлението от
механизъм за заплащане по чл. 3, т. 4 – 7 за
същото лечение;
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6. в случай че е осигурен контакт с лечебно за ведение/мед и ц и нск и спец иа л ис т
в чужбина – официален документ от това
лечебно заведение/този медицински специалист, потвърждаващ, че лечението, за което
се иска подпомагане от Министерството на
здравеопазването, ще бъде проведено в това
заведение/от този медицински специалист у
нас, периода на предстоящото лечение там/у
нас, цената, очакваните резултати, лице от
лечебното заведение и друга информация за
контакт, намерение на лечебното заведение/
медицинския специалист за сътрудничество
с Министерството на здравеопазването във
връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент;
7. в случай че не е осъществен контакт
по т. 6 – декларация по образец съгласно
приложение № 4, че заявителят желае КЛЧ
да определи лечебното заведение в чужбина,
което да осъществи съответните дейности и/
или медицински специалисти по чл. 1, ал. 2;
8. декларация по образец съгласно приложение № 5 за липсата или наличието на
спец и а л н а ра зп л а щ ат е л н а/н аби рат е л н а/
дарителска сметка;
9. в зависимост от искането – декларация
за участие във финансирането на съответните
дейности в случай на участие и със собствени
средства от заявителя по образец съгласно
приложение № 6 (в случай че е приложимо);
10. декларация за готовност на заявителя да
съдейства на КЛЧ и на лечебното заведение
в чужбина за изразяване на необходимите
информирани съгласия относно лечението
по образец съгласно приложение № 7;
11. дек ларация относно обработване и
предоставяне на лични данни по образец
съгласно приложение № 8;
12. дек ларация относно ползването на
социални помощи по образец съгласно приложение № 9;
13. изрично пълномощно – за упълномощено от правоимащия подател лице да го
представлява в процедурата (в случай че
има такова).
(2) Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено
от заявителя или законния му представител
с гриф „вярно с оригинала“. В случай че се
представят документи на чужд език, същите
трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство
или консулство в съответната държава, от
Министерството на външните работи или
от лицензиран преводач, сключил договор с
Министерството на външните работи.
(3) Когато заявлението е за трансплантация
на органи, КЛЧ изисква служебно информация от Изпълнителната агенция по трансплантация дали заявителят е включен в служебния
регистър на лицата, чакащи трансплантация
на орган, датата на последната актуализация

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

на необходимите изследвания и информация
за отсъствие на обстоятелства по чл. 8 и 9
от Наредба № 17 от 2004 г. за условията и
реда за включване на лица, нуждаещи се от
присаждане на органи, в служебния регистър
на Изпълнителната агенция по трансплантация и за подбор на конкретен реципиент
на орган, тъкан или клетка (обн., ДВ, бр. 56
от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2007).
(4) Изпълнителната агенция по трансплантация предоставя информацията по ал. 3 в
3-дневен срок.
(5) Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването.
Чл. 22. Заявлението по чл. 21, ал. 1 се
регистрира с индивидуален пореден входящ
номер на КЛЧ, по който заявителят може да
следи движението му на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването.
Чл. 23. (1) В 3-дневен срок от постъпването
му заявлението се разглежда от технически
сътрудник/ци, определен/и от секретаря,
който/които проверява/т:
1. наличието на изискуемите документи,
тяхната форма и съдържание;
2. дееспособност та на лицето, пода ло
за явлението, на личие на представителна
власт на подалия заявлението по отношение
на пациента;
3. наличие на упълномощаване в съответния случай;
4. дали не е налице влязъл в сила индивидуален административен акт за подпомагане
или отказ по отношение на същия пациент
за същото лечение;
5. дали не е налице висящо административно производство със същия предмет, пред
същия орган и с участието на същата страна,
независимо дали е във фазата на издаване
или на оспорване на административния акт;
6. наличие на въпрос от компетентността
на друг орган, когато актът не може да бъде
издаден без предварителното разрешаване
на този въпрос.
(2) В случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание и форма или са налице неясноти или
непълноти в съдържащата се в документите
информация, а също и при необходимост
от представяне на допълнителен относим
документ, председателят на КЛЧ уведомява
писмено заявителя и дава указания за отстраняване на недостатъка в 14-дневен срок.
(3) В случай че е необходимо решаването
на въпрос по ал. 1, т. 6, председателят на КЛЧ
отправя запитване до този орган, за което
уведомява заявителя. В този случай органът
по ал. 1, т. 6 се уведомява да се произнесе в
срок не по-дълъг от 14 дни от получаването
на запитването.
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(4) При неотстраняване на недостатъка по
ал. 2 в определения срок, както и при констатиране на наличие на акт или производство
по ал. 1, т. 4 и 5 заявлението не се разглежда
и преписката се връща на заявителя.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 след представянето им новите документи се разглеждат
в 3-дневен срок.
Чл. 24. (1) В случай че са подадени необходимите документи и не е налице някоя от
отрицателните предпоставки по чл. 23, ал. 1,
както и при окомплектоване на преписката
в случаите по чл. 23, ал. 5, председателят на
КЛЧ определя един или няколко външни
експерти от списъка съобразно профила на
заболяването на пациента и квалификацията
на експертите и им предава преписката в срок
до три дни от изтичане на срока по чл. 23,
ал. 1, съответно ал. 5.
(2) В случаите, касаещи трансплантация,
председателят на КЛЧ предава преписката на
профилната комисия по трансплантология, а
при преценка – и на един или повече външни
експерти, в сроковете по ал. 1.
(3) Предаването на преписките по ал. 1 и 2
се извършва с приемно-предавателен протокол.
Чл. 25. (1) Външният експерт/профилната
комисия по трансплантология е длъжен/длъжна да разгледа преписката по заявлението и да
изготви доклад по случая в 14-дневен срок от
получаването є. Той/тя е длъжен/длъжна да се
свърже със заявителя при нужда, включително
за да извърши преглед на пациента и да изиска допълнителни документи и изследвания.
(2) В доклада задължително се съдържат:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане
и адрес на пациента;
2. история на заболяването, обективни
данни за сегашното състояние;
3. данни за лечебните заведения, в които
досега е лекуван, и резултати от това лечение;
4. резултати от проведените изследвания;
5. изчерпателна диагноза;
6. становище по допустимостта и основателността на искането – анализ на предпоставките по чл. 1 – 4;
7. възможности за лечение в България,
списък на лечебните заведения в страната, в
които може да се осъществи необходимото
лечение/трансплантация, мотиви за исканото
лечение в чужбина;
8. очаквани резултати (ефект от лечението,
възможна реинтеграция на пациента и др.);
9. списък на конкретни лечебни заведения
(държава, град, лечебно заведение) и/или на
медицински специалисти от други държави,
при които може да се изпрати пациентът или
съответно последните да се поканят в страната, възможни алтернативи в тази връзка
(поне две при възможност), като в случаите на
трансплантация на орган се взема предвид и
необходимото време за достъп до съответното
лечебно заведение;
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10. предложение за прогнозна сума, която
е необходима за лечението/трансплантацията
в чужбина, съпроводено с обосновка;
11. предложение за решение по заявлението;
12. мотиви;
13. евентуален придружител (без заплащане);
14. други предложения, свързани с неговата/
тяхната компетентност;
15. други предложения или становища,
поискани от председателя на КЛЧ;
16. дата на издаване, подпис на експерта/
подписи на състава на комисията по трансплантология.
(3) Когато профилната комисия по трансплантология разглежда заявление за финансиране на трансплантация, в своя доклад тя
трябва да отрази и следните обстоятелства:
1. дали съответното лечебно заведение от
посочената държава има разрешение да извършва определената трансплантация съгласно
действащото є законодателство;
2. дали лечебното заведение има готовност
да хоспитализира заявителя и да извърши
трансплантацията в предварително определения срок.
(4) При необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи експертът/
профилната комисия по трансплантология
представя на председателя на КЛЧ мотивирано
искане за удължаване на срока за изготвяне на
доклада. Председателят на КЛЧ може да удължи срока, но не с повече от 14 дни. Въпросът
се решава незабавно с писмена резолюция.
(5) При спешни случаи председателят на
КЛЧ може да определи по-кратък срок на
външния експерт/профилната комисия по
трансплантология от срока по ал. 1.
Чл. 26. (1) Председателят на КЛЧ насрочва заседание на комисията за разглеждане
на всяко заявление, преписката по което е
предоставена на външен експерт/профилната
комисия по трансплантология не по-късно от
14 дни от датата на протокола.
(2) Насрочване на заседание след срока по
ал. 1 става само по изключение с мотивирана
писмена резолюция на председателя на КЛЧ.
(3) Председателят на КЛЧ изготвя месечен график за провеждане на заседания от
комисията.
(4) Док ладите на външните експерти/
профилната комисия по трансплантология се
предоставят на КЛЧ от нейния председател и
се разглеждат от комисията по реда на постъпване на заявленията. При необходимост КЛЧ
взема решение за лично докладване на случая
от външния експерт/профилната комисия.
Чл. 27. (1) По реда, посочен в чл. 21 – 26,
се разглеж дат и заявления, изпратени по
компетентност на КЛЧ от друг орган.
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(2) Когато КЛЧ констатира, че не е компетентна да разгледа подадено до нея заявление,
тя го изпраща на компетентния орган, като
уведомява подателя за това.
Чл. 28. (1) Когато в хода на извършваните
със средства на Министерството на здравеопазването лечебни процедури възникне
необходимост от допълнително финансиране
за тях, заявителят уведомява председателя на
КЛЧ за това и му представя документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното
лечебно заведение в чужбина.
(2) В случаите по ал. 1 председателят уведомява външния експерт/профилната комисия,
изготвил/а доклад по заявлението, който/която
осъществява контакт с лечебното заведение,
и проучва случая незабавно. Председателят
на КЛЧ включва случая в дневния ред на
следващото заседание на комисията.
(3) В случай че следващото заседание е
след повече от три дни, председателят на
КЛЧ незабавно свиква извънредно заседание
на комисията, което може да бъде проведено
и неприсъствено.
Чл. 29. При необходимост от повторно или
продължаващо лечение на пациент, лекуван
със средства на Министерството на здравеопазването, се подава заявление по общия
ред. Председателят на КЛЧ може да включи
заявлението в дневния ред на комисията, без
да го предоставя на външен експерт.
Раздел IV
Заседания на Комисията за лечение в чужбина
Чл. 30. (1) Комисията за лечение в чужбина провежда редовни заседания най-малко
четири пъти в месеца по график, изготвен от
председателя.
(2) Когато състоянието на пациент, за който
е постъпило заявление, е спешно и не е възможно да се изчака провеждането на редовно
заседание на комисията, председателят може
да свика извънредно заседание.
(3) Заседанията се свикват от председателя
на КЛЧ най-късно три дни преди провеждането им.
(4) Секретарят на КЛЧ уведомява всеки
член на съвета за дневния ред на заседанието.
Уведомленията се изпращат по елекронна
поща. В същия срок секретарят на КЛЧ е
длъжен да осигури на всеки член достъп
до преписката по заявлението на място, а в
случай че е възможно – по електронен път.
(5) Датата на заседанието и съдържанието
на дневния ред се обявяват и на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването три дни преди провеждането му.
(6) Заседанията на КЛЧ се ръководят от
председателя на КЛЧ, а в негово отсъствие – от
упълномощен от него член на комисията.
Чл. 31. (1) Заседанията на КЛЧ са редовни,
ако на тях присъстват не по-малко от две
трети от състава на комисията.
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(2) Комисията приема становищата си с
мнозинство от четири гласа.
(3) Док ла дващите външни експерти и
профилната комисия по трансплантология
не участват в гласуването и приемането на
становища от комисията.
Чл. 32. Лица, които са съпрузи или роднини
по права или съребрена линия до четвърта
степен на заявителите, не могат да участват в
заседанията на КЛЧ като нейни членове или
специалисти по чл. 20, както и да участват в
процедурата по разглеждане на заявлението в
качеството на външни експерти и на членове
на профилната комисия по трансплантология.
Чл. 33. (1) За всяко заседание на КЛЧ се
изготвя протокол, който съдържа информация
за разгледаните заявления, проведените обсъждания по тях, резултатите от гласуването,
приетите становища по чл. 7, ал. 1, т. 2, както
и за всеки друг въпрос от компетентността
на комисията, обсъден на заседанието.
(2) Протоколът се подписва от всички
присъствали членове на КЛЧ.
(3) Становищата по конкретните заявления
съдържат съответно:
1. реквизитите по чл. 7, ал. 1, т. 2;
2. информация за евентуален придружител;
3. мотиви.
Чл. 34. (1) Въз основа на становищата на
КЛЧ секретарят на комисията или определен
от него технически сътрудник изготвя проект
на заповед на министъра на здравеопазването
незабавно след заседанието, на което е разгледано заявлението.
(2) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице въз
основа на предложението на КЛЧ в 3-дневен
срок от заседанието по ал. 1 издава заповед,
с която разрешава/отказва заплащане на
дейност по чл. 1, ал. 2.
(3) В заповедта за разрешаване на заплащането задължително се посочват:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане
и адрес на пациента, информация за неговия
законен представител;
2. диагноза;
3. размерът на отпусканата парична сума,
отделните є компоненти, други условия;
4. лечебното заведение, в което ще се извърши лечението, срокът, в който ще бъдат
извършени съответните медицински процедури, съответно медицинските специалисти,
които ще бъдат поканени в страната, и лечебното заведение, в което ще се осъществят
дейностите;
5. евентуален придружител;
6. срок за сключване на договора за финансиране.
(4) Заповедта за отказ на поисканото заплащане задължително съдържа мотиви.
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(5) Когато министърът на здравеопазването
не е съгласен със становището на комисията,
той може да върне документите в КЛЧ за
повторно разглеждане при разширен състав
на външните експерти.
(6) Заповедта по ал. 2 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) В случай на разрешено заплащане министърът на здравеопазването сключва със заявителя договор, по силата на който последният
се задължава да предоставя на Министерството
на здравеопазването необходимата информация
и документация относно осъществяваните процедури и действия по отношение на пациента и
резултатите от тях, епикризи, документи, доказващи извършените разходи, и други документи.
Договорът задължително съдържа клаузи за
отговорност при неизпълнение.
Раздел V
Отчетност и контрол върху начина на разходване на средствата
Чл. 35. Министерството на здравеопазването финансира/съфинансира съответните
дейности по одобрените заявления, като превежда сумите след сключване на договора по
чл. 34, ал. 7 и съобразно правила, утвърдени
от министъра на здравеопазването.
Чл. 36. Средствата се разходват и отчитат
в съответствие с действащото в страната
законодателство.
Чл. 37. В срок до един месец от изписването на пациента от лечебното заведение, в
което му е извършено лечението/трансплантацията, лицето е длъжно да предостави в
Министерството на здравеопазването епикриза
и финансово-отчетни документи, доказващи
извършените разходи. Това негово задължение,
както и отговорността за неизпълнението му
от страна на пациента се уреждат в договора
по чл. 34, ал. 7 между него и министъра на
здравеопазването.
Чл. 38. При необходимост КЛЧ може да
изиска от лечебното заведение в чужбина,
в което се извършва лечение със средства,
предоставени по тази наредба, информация
за предприетото по отношение на пациента,
неговото състояние, прогнозите за развитието му, изразходвания финансов ресурс и др.
Комисията приема правила за това.
Чл. 39. Министерството на здравеопазването изготвя и публикува на интернет страницата
си тримесечни информации за извършената
дейност от КЛЧ, както и за предоставените
средства за финансово подпомагане за лечение в чужбина.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „своевременно“ е обичайно необходимото време за
получаване на съответно необходимо лечение

ВЕСТНИК
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в страната, като се има предвид текущото
здравословно състояние на пациента и вероятното развитие на заболяването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В 14-дневен срок от обнародване на
наредбата в „Държавен вестник“ министърът
на здравеопазването:
1. определя председателя и членовете на КЛЧ;
2. определя секретаря и техническите сътрудници на КЛЧ;
3. обявява на интернет страницата на Министерството на здравеопазването необходимостта от определяне на двама представители
на признатите за представителни организации
на пациентите за членове на профилната комисия по трансплантология.
(2) До определяне на състава на КЛЧ по
ал. 1 комисията продължава работата си в
досегашния си състав.
§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на
срока по § 2 министърът на здравеопазването
определя външните експерти и състава на
профилната комисия по трансплантология.
(2) До определяне на лицата по ал. 1 действащите профилни комисии продължават да
осъществяват работата си в досегашните си
състави.
§ 4. Минист ърът на зд равеопазванет о
утвърждава правилата по чл. 35 в срока по
§ 3. До утвърждаване на правилата сумите се
превеждат по досегашния ред.
§ 5. Комисията за лечение в чужбина приема правилата по чл. 38 в едномесечен срок
от изтичане на срока по § 3, ал. 1.
§ 6. За явлени ята за т рансплантаци я в
чужбина, които КЛЧ е приела от закрития
Център „Фонд за трансплантация“, се разглеж дат съобразно правилата, въведени с
Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2011 г. за закриване на Център „Фонд за
трансплантация“ (ДВ, бр. 38 от 2011 г.), като:
1. решенията на Обществения съвет към
закрития фонд, взети до 20 юли 2011 г. включително по съответните заявления, запазват
своето действие и се съобразяват от КЛЧ и
Министерството на здравеопазването, като
финансирането им става по въведения с тази
наредба ред;
2. останалите заявления, предадени от
Център „Фонд за трансплантация“ на КЛЧ,
се разглеждат по въведения с тази наредба
ред в 4-месечен срок от влизането є в сила,
без да е необходимо да бъдат представени
от заявителите всички документи по чл. 21
и да бъдат спазени изискванията за форма
на същите.
§ 7. Подадените към момента на влизане в
сила на наредбата заявления до КЛЧ се считат
за подадени по новия ред и производствата
по тях се довършват по новия ред, като бъде
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съобразен етапът, до който е достигнало съответното производство, без да е необходимо
да бъдат представени от заявителите всички
документи по чл. 21 и да бъдат спазени изискванията за форма на същите.
§ 8. Член 8, ал. 2 влиза в сила 6 месеца
след обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
§ 9. Наредбата се издава на основание
чл. 82, ал. 1, т. 8 и ал. 5 от Закона за здравето.
Министър: Стефан Константинов
Приложение № 1
към чл. 21, ал. 1

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл. Света Неделя № 5
гр. София
ЗАЯВЛЕНИЕ
за финансиране със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на български
гражданин на възраст над 18 години за лечение
в чужбина извън обхвата на чл. 82, ал. 1, т. 1 – 7
и ал. 2 от Закона за здравето
Заявител: .....................................................................
.......................................................................................
(имена, ЕГН, гражданство на пациента)
Данни от документа за самоличност на заявителя:
........................................................................................
(л.к. №, дата, орган и място на издаване)
Постоянен адрес на заявителя: ............................
.......................................................................................
Настоящ адрес на заявителя: ................................
........................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка: ...................................................................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв): ..............................................
.......................................................................................
(имена, ЕГН)
Постоянен адрес: .....................................................
.......................................................................................
Настоящ адрес: .........................................................
.......................................................................................
Адрес, телефон, факс, електронен адрес за връзка: ...................................................................................
Основна диагноза на заявителя: ..........................
.......................................................................................
Вид и размер на исканото подпомагане: ..........
.....................................................................................
(свободно описание на причината за искане на финансовото подпомагане и размера му, както и на
необходимото лечение)
……………………………………………………………………………………
Заявител: ....................................................................
........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
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Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) ...............................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 2
към чл. 21, ал. 1, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител ……………………………………
………………………………………................................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че не съм поставен/а под запрещение.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .....................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 3
към чл. 21, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че към момента на подаване на
заявлението не се ползвам от механизмите за
заплащане на задължителното здравно осигуряване, правилата за координация на системите за
социална сигурност, национални и регионални
програми, републиканския и общинския бюджет,
международни договори, други механизми по
чл. 78, т. 3 ЗЗО за осигуряване на лечение/
дейности/услуги, идентични с посочените в заявлението ми за финансово подпомагане.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: ....................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) ..............................................
....................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1, т. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че към момента на подаване на
заявлението не са осъществявани контакти с
лечебни заведения или специалисти в чужбина
с цел лечението ми.
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Заявявам желанието си министърът на здравеопазването по предложение на Комисията
за лечение в чужбина да определи лечебното
заведение в чужбина или чуждестранния медицински специалист, което/който да осъществи
посочената от мен в заявлението дейност по
отношение на лечението ми.
Заявител: ....................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв)...............................................
........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 5
към чл. 21, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че не ми е известно/известно ми е
наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка в полза на лечението
ми ……………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………
Сметката е открита в банка, клон, адрес …………
………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………
и е със следната идентификация ………………………
……………………………………………………………………................
(номер, код и др.)
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: .....................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) .............................................
........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 6
към чл. 21, ал. 1, т. 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че ще участвам във финансирането
на лечението ми в чужбина със собствени средства в следния размер:
…………………………………………………………………………………....
Заявител: ...................................................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
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Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) .............................................
.........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 7
към чл. 21, ал. 1, т. 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам готовността си да съдействам на МЗ
и на лечебното заведение в страната/в чужбина
за изразяване на необходимите информирани
съгласия относно лечението ми.
Заявител: ...................................................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) ..............................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................

Приложение № 8
към чл. 21, ал. 1, т. 11
ИЗРИ ЧНО СЪГЛ АСИЕ ЗА ОБРА БОТ ВА НЕ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Заявявам, че съм съгласен:
1. Моите лични данни …………………………………………
……………………………………………………………………………………
да бъдат обработвани от МЗ в качеството му
на администратор на лични данни по Закона за
защита на личните данни.
2. Моите лични данни ……………………………………………
…………………....................................................................
да бъдат предоставяни от МЗ на лечебни заведения в страната, в държави от Европейския съюз
и в трети държави за нуждите на здравето ми.
Заявител: ...................................................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) .............................................
........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
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Приложение № 9
към чл. 21, ал. 1, т. 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният заявител …………………………………
…………………………………………............................................
(имена, ЕГН)
Декларирам, че не ми е/ми е (вярното се подчертава) отпусната еднократна социална помощ за
задоволяване на инцидентно възникнала здравна
потребност и еднократна помощ за покриване
на разходите за лични нужди на пациент, получил от МЗ разрешение за лечение в чужбина
за сметка на бюджета на министерството, и
неговите придружители, стойността на която да
е достатъчна за покриване на нуждите.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313, ал. 3 от Наказателния кодекс.
Заявител: ...................................................................
.......................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
Законен представител/настойник/попечител (в
случай, че има такъв) ..............................................
........................................................................................
(имена)
Подпис: .............................
Дата: ..................................
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1. анализиране и използване при разработване и актуализиране на плановете за
управление на речните басейни (ПУРБ);
2. анализиране и използване при разработване и актуализиране на плановете за
управление на риска от наводнения (ПУРН);
3. анализиране и контрол на изпълнението
и ефекта от изпълнението на програмите от
мерки в действащите планове по т. 1 и 2;
4. изготвяне на доклади за изпълнение
задълженията на Република България във
връзка с предоставяне на информация относно
дейностите по т. 1, 2 и 3.
Чл. 3. Информацията по реда на тази наредба предоставят:
1. ведомства с бюджетно финансиране;
2. научни институти с бюджетно финансиране;
3. водоползватели, чиято дейност оказва
значимо въздействие върху състоянието на
водите, физическ и или юридическ и лица
и еднолични търговци, които по силата на
издаден нормативен или административен
акт са задължени да провеждат собствен мониторинг на количеството и качеството на
водите, количеството на отпадъчните води и
концентрацията на емитираните замърсители,
в т.ч. и във връзка с отстраняване на минали
екологични щети.
Г л а в а

13527

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № Н-3
от 28 ноември 2011 г.

за предоставяне на информация от ведомства
и научни институти с бюджетно финансиране
и водоползвателите, чиято дейност оказва
значимо въздействие върху състоянието на
водите
Г л а в а
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за предоставяне на
информация от ведомства и научни институти
с бюджетно финансиране и водоползватели,
чиято дейност оказва значимо въздействие
върху състоянието на водите;
2. формата, съдържанието и сроковете за
предоставяне на информацията по т. 1.
Чл. 2. Информацията по реда на тази наредба се предоставя на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) или на съответната басейнова дирекция за управление
на водите с цел:

в т о р а

УСЛОВИЯ, РЕД, ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ
И С РОКОВЕ З А П РЕ ДОС ТА ВЯ Н Е Н А
ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3 не могат да отказват предоставяне на информация на МОСВ
и басейновите дирекции за управление на
водите за целите, описани в чл. 2.
(2) Информацията по реда на тази наредба
се предоставя безвъзмездно.
(3) Документите, разработени в резултат от
ползването на предоставените по тази наредба
данни, могат да бъдат получени безвъзмездно от лицата по чл. 3, т. 1 и 2, предоставили
данните, след изрично писмено поискване.
Чл. 5. Информацията по реда на тази наредба се предоставя от лицата по чл. 3 след
отправяне към тях на мотивирано искане от
страна на МОСВ или съответната басейнова
дирекция, като:
1. искането съдържа описание на необходимата информация, целта, за която се събира,
срока и формата за предоставяне;
2. за отправяне на искането се използват
пощенски услуги, електронна поща или факс;
3. срокът за предоставяне на исканата информация, поставен в искането, не може да
бъде по-кратък от 1 месец, считано от датата
на получаването му;
4. когато искането е отправено от басейнова дирекция, копие от него се изпраща и
в МОСВ, дирекция „Управление на водите“.
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Чл. 6. (1) Когато за предоставяне на исканата информация във форма, посочена в
искането по чл. 5, е необходима допълнителна
обработка, свързана с обобщаване и анализиране на данни, информацията се предоставя
от лицата по чл. 3 във форма и в срок по
споразумение.
(2) За целите по ал. 1 лицата по чл. 3, т. 1
и 2 следва да планират необходимите средства
в своите бюджети.
Чл. 7. (1) Информацията се подава от
лицата по чл. 3 в електронен вид. В случай
че това е нерационално или е необходимо да
се предоставят заверени копия от писмени
документи, информацията се предоставя на
хартиен носител.
(2) Когато в искането по чл. 5 не е указано
друго, географската информация се предоставя
в шейп формат в координатна система WGS 84.
(3) За подаване и уточняване на информацията се използват пощенски услуги, електронна поща или други интернет базирани
инструменти за трансфер на данни, телефон
и факс.
(4) Когато предоставената информация е
категоризирана като класифицирана, всички
дейности, свързани с нейната обработка,
използване и съхранение, се извършват съгласно Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 8. По реда на тази наредба се предоставя следната информация от:
1. Националния институт по метеорология
и хидрология при Българската академия на
науките (НИМХ – БАН) за:
а) данни от извършени наблюдения и измервания на:
аа) нива и водни количества за пунктове
от националната мрежа за хидрометричен
мониторинг;
бб) количество на валежите, включително
интензивност и времетраене, за пунктове от
мрежите за мониторинг на валежите;
вв) нива, дебити и температура за пунктове
от основната хидрогеоложка мрежа;
гг) плаващи наноси;
б) обработка и интерпретация на данни,
включително за плаващи наноси, изчисляване
на водни количества и твърд отток и разработване на оперативни хидроложки прогнози;
в) данни и оценки за количеството на водите
в повърхностните и подземните водни тела;
г) изготвяне на националните водни и
водностопански баланси;
д) прогнози за наводненията и засушаванията на територията на страната, метеорологични прогнози, прогнози за валежите,
снеготопенето и наводненията във връзка с
управлението на водите и защита от вредното
им въздействие;
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е) оценка на тенденциите и създадени
сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на повърхностните
и подземните води на национално ниво;
ж) оперативна оценка на ресурсите на
повърхностните и подземните води;
з) данни, прогнози и оценки за нуждите на
защита от вредното въздействие на водите;
и) информация за актуалното състояние на
мрежите, вкл. и местоположение на пунктовете
и наблюдаваните параметри в пунктовете за
мониторинг на водите, поддържани и експлоатирани от НИМХ – БАН;
й) публикации и други материали, съдържащи обобщени данни и анализи от провеждани
изследвания и наблюдения на състоянието
на водите, включително и научно-приложни
разработки в областта на водите, реализирани
от НИМХ – БАН;
2. Института по океанология при Българската академия на науките (ИО – БАН) за:
а) данни от провеждания мониторинг на
екологичното и химичното състояние на морските води, включително данни от провеждани
изследвания и наблюдения на екологичното,
биологичното, физичното и химичното състояние на преходните води, крайбрежните
морски води, вътрешните морски води и водите на териториалното море, морското дъно,
морските екосистеми и крайбрежните езера;
б) анализирани данни и оценки, доклади и
публикации и друга информация от провеждани изследвания и наблюдения на екологичното, биологичното, физичното и химичното
състояние на морските води, морското дъно
и крайбрежните езера;
3. Изпълнителната агенция „Проучване
и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за:
а) данни от провеждания мониторинг на
количеството на водите на река Дунав;
б) информация за издадени съгласно разпоредбите на Закона за водите разрешителни
за ползване на воден обект с цел изземване
на наносни отложения от река Дунав;
4. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за:
а) информация за внедрени и/или използвани: водоспестяващи технологии, перилни препарати с ниско съдържание или несъдържащи
фосфати и количество на произвежданите за
вътрешния пазар такива, технологии за повторно използване на водите в промишлеността;
б) информация за планове и инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция
и модернизация на хидроенергийни системи
и обекти;
в) информация за състоянието и експлоатационната сигурност на язовирните стени,
стопанисвани от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, Предприятие „Язовири и
каскади“;
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г) информация за местоположението на
електропроводи и далекопроводи;
д) информация за включени в енергийната
система ВЕЦ;
е) данни за произведена енергия на територията на страната;
ж) информация за икономически показатели (финансови и инвестиционни разходи,
приходи, субсидии и др.);
з) информация за промени в Енергийната
стратегия на страната, както и за приети
национални планове и програми, свързани
с развитието на икономиката, енергетиката
и туризма, и дългосрочното използване на
водни ресурси;
и) информация за индикаторите за интензивността на туризма;
5. Министерството на здравеопазването
(МЗ) за:
а) данни от извършен мониторинг на качеството на питейните води и оценка на съответствието с изискванията за води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване, съгласно
чл. 11, ал. 2 от Наредба № 12 от 2002 г. за
качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) и раздел
IV на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството
на водата, предназначена за питейно-битови
цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87
от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.);
б) резултати от проучвания на ВиК операторите с цел установяване на несъответствие на
качеството на питейната вода с изискванията,
определени по приложение № 1 на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
в) данни за водоизточници, за които поради
несъответствие с изискванията за качество
или друга причина е счетено, че представляват потенциална опасност за здравето и
е забранена или ограничена употребата на
водата за питейно-битови цели;
г) национални доклади по чл. 14 на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели;
д) информация за идентифицираните зони
за къпане съгласно Наредба № 5 от 2008 г. за
управление качеството на водите за къпане
(ДВ, бр. 53 от 2008 г.);
е) данни за извършен мониторинг за качеството на водите в зоните за къпане и оценка на
състоянието съгласно Наредба № 5 от 2008 г.
за управление качеството на водите за къпане;
ж) протоколи и док лади от проведени
допълнителни проу чвателни изследвани я
във връзка с изработване на профилите на
водите за къпане;
з) протоколи и доклади от научно-приложни
разработки в областта на водите, реализирани
от структури на МЗ;
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и) информация за установените замърсявания на подземните и повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
й) информаци я за издадените или акт уа л изи ра н и сер т ифи кат и на м и нера л н и
води, предназначени за бутилиране и/или
балнеологични оценки, и резултатите от извършваните радиологични, физикохимични и
микробиологични анализи и оценка на риска
от микробиологично замърсяване на води
(питейни, изворни, трапезни и минерални);
6. Министерството на регионалното развитие и благоустройството за:
а) информация относно стратегията за
развитие и управление на водоснабдяването
и канализацията;
б) одобрени програми за проучване, проектиране и изграждане на водоснабдителни
и канализационни системи;
в) информация за изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и
канализационни системи на населените места;
г) информация относно почвена ерозия и
абразия в крайбрежната зона;
д) информация за кадастрални планове;
7. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за:
а) данни за земеделието и животновъдството: земеделски и обработваеми площи,
количество на използваните пестициди и
хербициди годишно; количество на използваните торове за наторяване, животновъдни
ферми и др.;
б) технически характеристики на съоръженията за предпазване от вредното въздействие
на водите и на хидромелиоративните системи,
стопанисвани от структури на МЗХ;
в) информация за състоянието и експлоатационната сиг у рност на съоръжени я та
за предпазване от вредното въздействие на
водите и на хидромелиоративните системи,
стопанисвани от структури на МЗХ;
г) технически характеристики на язовирите, стопанисвани от структури на МЗХ – вид
и височина на стената, характерни коти, залети площи и завирени обеми, облекчителни
и водовземни съоръжения и др.;
д) информация за състоянието и водните
количества на язовирите, стопанисвани от
структури на МЗХ;
е) данни за напояването – площи за напояване и използвани водни количества;
ж) данни за икономически показатели;
з) налична информация относно минали
наводнения и роля и поведение на защитните
съоръжения;
и) данни от провеждан мониторинг за
качеството на водите за напояване съгласно
Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на
водите за напояване на земеделските култури
(ДВ, бр. 43 от 2009 г.);
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й) информация за степента на прилагане
на добри земеделски практики и отчитане
на ефекта от тях;
к) информация относно сертифицирани
предприятия за биологично производство на
аквакултури и стопанства за производство на
аквакултури, изпълняващи акваекологични
планове и добри производствени практики;
л) информация относно съществуващи
съоръжения, които препятстват миграцията на рибите и другите водни организми,
предприети мерки и инвестирани средства за
отстраняване на тяхното негативно влияние;
м) информация за въведени забрани за
риболов, зони за възпроизводство, мероприятия по зарибяване и инвестирани средства
за зарибяване на водни обекти, включително
картен материал при настъпили промени;
н) информация за предвидени и проведени
залесителни мероприятия и голи сечи по
лесоустройствени проекти;
о) географски данни (карти) за актуални
лесоустройствени проекти за държавните
горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и възстановената собственост
на земеделски и горски земи;
п) информация за проекти за въвеждане на
модерни методи за напояване, за намаляване
загубите на вода, проекти за намаляване
замърсяването на водите, проекти за алтернативно земеделие, проекти по програма за
развитие на сектор рибарство и програма за
развитие на селските райони и др.;
р) информация за местоположението и
границите на производствените райони и
райони те за повторно полагане и данни
и оценки от мониторинга по смисъла на
Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните
изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от
животински произход (обн., ДВ, бр. 35 от
2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г.);
с) информация за границите и районите
(полигоните) с най-интензивен риболов;
т) данни за годишен добив на морски
аквакултури по видове и обекти за аквакултури (ферми);
у) данни за структура на рибните популации;
8. М и н ис т ерс т во т о на образова н ие т о,
младежта и науката за информация относно проектно финансирани изследвания и
наблюдения на екологичното, биологичното
и химичното състояние на водите, в т. ч. на
морските води, морските екосистеми и морското дъно, включително такива, които са
финансирани в изпълнение на международни
проекти или са съфинансирани от държавния
бюджет (включително чрез Фонд „Научни
изследвания“), по които изпълнител, партньор и/или бенефициент са държавни научни
институти и/или държавни университети;
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9. Министерството на културата за информация относно разположението на паметниците на културата от национално и
световно значение;
10. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за информация относно национални планове
и програми, свързани с развитието на транспорта, транспортната инфраструктура, информационните технологии и съобщенията;
11. Министерството на вътрешните работи за:
а) възникнали аварийни ситуации, свързани със замърсяване на водите и наводнения;
б) потенциално опасни хидротехнически
съоръжения;
в) информация за аварийни планове за
действие при бедствия, причинени от води,
и тяхното актуализиране;
г) сателитни снимки с изображения на
мащаба на преминали наводнения;
д) информация за отпуснати средства за
финансиране на проекти, свързани с намаляване или ликвидиране на последиците от
негативното въздействие на водите (почистване на речни легла, опазване на бреговете от
ерозия, премахване на незаконни постройки,
премахване на незаконни водовземания и
подприщващи съоръжения и др.);
12. Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране за:
а) данни от бизнес плановете на ВиК
операторите;
б) данни за цените на ВиК услугите за
всеки от ВиК операторите;
в) информация за осъществяваната ценова
политика и предприетите мерки за нейното
осигуряване;
13. Националния статистически институт
за информация от статистически изследвания,
вк лючени в Националната статистическа
програма;
14. общините за:
а) информация и дейности по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и
съоръжения общинска собственост, вкл. и:
аа) изграденост и степен на ползваемост
на канализационната мрежа в % и в е.ж.;
бб) наличие на пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) и/или проект за изграждане на ПСОВ, технически характеристики
на ПСОВ, схема на канализационната система;
вв) степен на изграденост на водопроводна
мрежа в % и в жители и наличие на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);
б) капацитет на легловата база в хотели,
почивни станции и други места за отдих
и почивка в съответното населено място,
селищ но и ли к у рор т но образу вание и ли
агломерация;
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в) картен материал с отразена границата
на регулация на съответното населено място, селищно образувание или агломерация;
г) информация за изпълнение на програмите от мерки за запазване и подобряване
с ъ с т оя н ие т о на вод н и т е т ела и тя х ната
защита, както и мерките за наблюдение и
контрол при прилагането на ПУРБ и ПУРН;
д) информация относно издадени от кмета
на общината разрешителни за водовземане
и/или ползване на водни обекти и за предоставени от общината концесии за добив
и ползване на минерални води;
е) данни и информация относно възникнали наводнения и последиците/щетите от тях;
ж) информация относно състоянието на
речните легла в границите на населените
места и мерките за поддържане на проводимостта им, включително и за дейности,
предприети от общината, в изпълнение на
чл. 140 от Закона за водите;
з) информация за състоянието на язовири
и микроязовири, включително и изкуствено
създадени водни обекти, публична общинска
собственост;
15. лицата по чл. 3, т. 3 предоставят информация за провеждания собствен мониторинг
съгласно одобрения план за собствен мониторинг или съгласно условията на издаденото
разрешително по реда на Закона за водите,
комплексно разрешително по реда на Закона
за опазване на околната среда или друг издаден административен или нормативен акт.
Чл. 9. Лицата по чл. 3 предоставят при
поиск ване и дру га, неспомената в чл. 8,
информация или данни от значение за ползването или опазването на водите и водните
обекти в съответствие с изискванията на
тази наредба или друг нормативен или административен акт.
Чл. 10. Данните за мониторинга на водите, извършен от НИМХ – БАН, ИО – БАН
и ИАППД, се поддържат в информационна
система за мониторинг на водите и се публикуват на интернет страниците на съответната
институция.

4. Упот ребените в наредбата термини
„воден ба ланс“, „водостопанск и ба ланс“,
„водовземане“, „замърсяване“, „повърхностни
води“, „подземни води“, „минерални води“,
„крайбрежни морски води“, „преходни води“,
„мониторинг на водите“, „у правление на
водите“, „водоснабдителна система“, „канализационни системи“, „вода, предназначена
за питейно-битови цели“, „наводнение“, „заплаха от наводнение“ и „водоползване“ са
дефинирани в Закона за водите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Значимо въздействие“ е такова въздействие върху състоянието на водите, което
може да ока же същест вено от рицателно
влияние върху състоянието на съответното
водно тяло или да доведе до непостигане на
целите за опазване на околната среда.
2. „Данни“ са структурирани или неструктурирани факти в областта на водите, които
се съхраняват на различен носител във вид
на бази от данни или символни редици.
3. „Информация“ са обобщени, обработени, преобразувани или анализирани данни.

17. Автомагистра- 30 30 30 30 30 30 30 30
ли и републикански пътища І клас

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 158, ал. 3 от Закона за водите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Евдокия Манева
13633

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграждане и
ползване на обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.)
Параграф единствен. В приложението към
§ 1, ІІ „Изисквания за минимални разстояния
от новоизграждащи се сгради, съоръжения и
проводи до съществуващи преносни газопроводи, съответстващи на нормативните изисквания за устройство на преносни газопроводи до
16.ХI.2002 г.“ в таблица 2 се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 2 думите „и автомагистрали и републикански пътища І клас“ се заличават;
б) създава се т. 17:
„

“
в) в забележките се създава т. 4а:
„4а. За автомагистралите и републиканските пътища І клас по т. 17 се предвиждат
мерки за безопасност.“
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Трайчо Трайков
13602
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ 789 от 21 декември 2011 г.
№ ЗМФ-1719 от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г.“ по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално
осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
Министър на финансите: С. Дянков
Управител на НОИ: Б. Петков
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БРОЙ 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1714
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
______________________________________________________________________________________________________
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация
___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
N ….........../........… 20…г.
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО
СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Съгласно договор № ................от ...............20… г., на .......................................................…………..……………….....................
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: ………..........………, постоянен адрес: ..……………….........................……………,

(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)

следва да се изплати сумата ............................. лв. словом….......................................................................................…………….
Сумата по тази сметка се изплаща за периода от …….....………....… 20…г. до ………..……………. 20…г.
(вписват се съответните дата и месец)

Попълва се от

физическото лице

1. Сума по тази сметка
2. Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)
4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице)
5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат
осигурителни вноски (попълва се от физическото лице)

…………………………….. лв.
......................................… лв.
..……………………………. лв.
......................................... лв.
……….…………………... лв.

1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто : да
не
Ако сте отбелязали “да”, при
попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход,
придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните
или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.
2. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да
не
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер
на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай редове
5 и 6 не се попълват. За 2012 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.
3. Пенсионер съм: да

и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО: да
Подпис:__________________________

6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за:
а) Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО):

..........……………..…..лв.

(7,9% от ред 5 за родените преди 1 януари 1960 г. или 5.7% от ред 5 за родените след 31 декември 1959 г.)

б) Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален
пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5)
в) Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)

.......……………….……лв.
........……...………......лв.
….....…….…..………...лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови
правоотношения са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са
осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество. В този случай редове 5 и 6 не се попълват.
7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)
…………………….......... лв.

...............................…....... лв.

8. Удържан авансов данък (10% от ред 7)

9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)
.................................…..... лв.
словом .............................…….....................……………..……......................………….........................................................……. лв.
Ръководител : .....................................…
(подпис и печат)

Лице, на което е предоставен формулярът: ……………………….
(подпис)

……………………………
(дата)

Упълномощено лице/законен представител ...................................................................................ЕГН ..…….…............................

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
______________________________________________________________________________________________________
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП ___________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация
___________________________________ Адрес за кореспонденция ____________________________________________

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
N ….........../........… 20…г.
Настоящата служебна бележка се издава на .......................................................…………..………………………....................…....
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: ………..........………, постоянен адрес: ..……………….........................……………,

(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

в уверение на това, че по Сметка за изплатени суми N ...................... / ................... .20....г.:
1. Върху сумата по тази сметка,.............………...................лв. е удържан данък в размер на ………………………...….. лв.
(вписва се сумата по ред 1, съответно сумата по ред 8 от Сметката за изплатени суми)

Удържаният данък е преведен по сметка N ...........………………………………………………………………………………………….
на Териториална дирекция на НАП........................................................................................
2. Осигурителният доход за периода от ………………....…20.….г. до…….……….....….20.…г., върху който са внесени
задължителни осигурителни вноски за: фонд „Пенсии на ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд,
е в размер на

- …………………………. лв.

3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:
а) фонд „Пенсии” на ДОО

- …..……………………… лв.

б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд

-

…………………………. лв.

в) здравно осигуряване

-

.………………………… лв.

Ръководител : .........................................
(подпис и печат)

Лице, на което е предоставен формулярът: ……………………….
(подпис)

……………………………
(дата)

Упълномощено лице/законен представител ...................................................................................ЕГН ..…….…...........................

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и
чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2. Образците на Сметка за изплатени суми и на служебна бележка се издават и предоставят на лицето, придобило дохода,
или на упълномощено от него лице.
3. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а
третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1716
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 224, 231, чл. 239, ал. 1 и чл. 239, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Данъчна декларация за данъка върху хазартната
дейност по чл. 224, 231, чл. 239, ал. 1 и чл. 239, ал. 2 ЗКПО съгласно приложението.
Министър: С. Дянков

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1717
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1718
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 3 и чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси утвърждавам образец на
декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически
данък съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
Община
Входящ № и дата
Фамилия и подпис на длъжностното лице, приело декларацията

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
за облагане с туристически данък
Част І – Данъчнозадължено лице
ЕИК /ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, друг идентификационен № /
Наименование на предприятието/имена на лицето
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес
Област
Община
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
Адрес за кореспонденция
Адресът съвпада с посочения по-горе
Област
Община
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап.
Тел.
чрез

Гр./ с.

Пощ. код

Е-mail

Гр./ с.

Пощ. код

Е-mail
Трите имена на представляващия или пълномощника

ЕГН

Адрес за кореспонденция - община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх.

Част ІІ – Туристически обект
Средство за подслон
Хотел

Мотел

Вилно селище

Туристическо селище

Място за настаняване
Пансион
Вила

Почивна станция
Къща

Семеен хотел

Бунгало

Брой стаи
Категория

Къмпинг
Общ брой легла

Дата на категоризиране

Дата на промяна на категорията
Местоположение

Самостоятелна стая

Област

Дата на прекратяване на категоризирането
Предишна категория

Община

Гр./с.

Пощ. код

страница 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Дата на промяна на
лицето, което дължи
данък

Данъчнозадължено лице преди промяната /Наименование,
седалище и адрес на управление или адрес за
кореспонденция/

ЕИК

Част ІІІ - Туристически данък
Декларирам, че за периода ............. в туристическия обект е реализиран следният
брой нощувки, за които предприятието дължи /дължа туристически данък в размер на :
Месец

Брой
реализирани
нощувки

1

2

Дължим
данък
/лв./

3

Внесен
данък
/лв./

4

Разлика
м/у
дължим и
внесен
данък
/лв./
5

Данък при
пълен
леглови
капацитет

30 % от
данъка по
колона 6
/лв./

Данък за
внасяне
/лв./

/лв./
6

7

8

І

Х

Х

Х

ІІ

Х

Х

Х

ІІІ

Х

Х

Х

ІV

Х

Х

Х

V

Х

Х

Х

VІ

Х

Х

Х

VІІ

Х

Х

Х

VІІІ

Х

Х

Х

ІХ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХІ

Х

Х

Х

ХІІ

Х

Х

Х

Общо

Моля, обърнете внимание на следните указания:

1. Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за
настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до
30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
2. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки
в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно
основание.
3. Данъкът при пълен леглови капацитет се определя като произведение от броя на дните в
годината,
пълният брой легла в туристическия обект и данъка за една нощувка, приет от
общинския съвет.
4. Когато дължимият за съответната година данък /к. 3/ е по-малък от 30 % от данъка при пълен
леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.
Дата .................................

.........................

Декларатор:

.........................................
/подпис и фамилия/
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1720
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 г. съгласно приложението.
Министър: С. Дянков

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 7 9

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 8 1

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 8 3

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

6

С Т Р. 8 5

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

7

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

8

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 9 3

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 0 1

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 0 5

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 1 0 7

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

6

С Т Р. 1 0 9

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

7

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

8

С Т Р. 1 1 1

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

9

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

10

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

11

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

12

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

13

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

14

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

15

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

16

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

17

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

18

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

19

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

20

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

21

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

22

С Т Р. 1 2 5

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

23

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

24

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

25

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

26

С Т Р. 1 2 9

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

27

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

28

С Т Р. 1 3 1

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

29

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

30

С Т Р. 1 3 3

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

31

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

32

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

33

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

34

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

35

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

36

С Т Р. 1 3 9

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

37

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

38

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

39

БРОЙ 1

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

40
13639

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1721
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 3, 14, 54 и 61н от Закона за
местните данъци и такси утвърждавам следните
промени в образците на данъчни декларации по
Закона за местните данъци и такси:
1. В образеца на декларация по чл. 14 ЗМДТ
за облагане с данък върху недвижимите имоти,
утвърден със Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г.
на министъра на финансите, се правят следните
допълнения:
а) в част І, т. 6 „Ползватели“, след думата
„Ползватели“ (изречение първо) се добавя „или
концесионери“, а в изречение второ след думите
„право на ползване“ се добавя „или право на
концесия“;
б) в част І (продължение), т. 7 „Земя“, подточка
7.1, след думата „ползвател “ се добавя: „дата
на придобиване/учредяване право на ползване 
дата на промяна на обстоятелство “.
2. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежаван лек автомобил, утвърден със
Заповед № ЗМФ-172 от 24.02.2009 г. на министъра
на финансите, на стр. 1 думите „до 31 март и до
30 септември на годината, за която е дължим. На
предплатилите в първия срок за цялата година се
прави отстъпка от 5 на сто.“ се заменят с „от 1
март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим, освен ако в закона е предвиден
друг срок за съответната година. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се
прави отстъпка от 5 %.“
3. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без
леки автомобили, утвърден със Заповед № ЗМФ1437 от 23.12.2005 г. на министъра на финансите,
на стр. 1 думите „до 31 март и до 30 септември на
годината, за която е дължим. На предплатилите в
първия срок за цялата година се прави отстъпка
от 5 на сто.“ се заменят с „от 1 март до 30 юни и
до 30 октомври на годината, за която е дължим,
освен ако в закона е предвиден друг срок за съответната година. На предплатилите от 1 март до
30 април за цялата година се прави отстъпка от
5 %.“ Изреченията „Първата вноска на данъка за
2006 г. се заплаща в срок от 1 март до 30 април.
Предплатилите в този срок за цялата година
ползват 5 % отстъпка.“ се заличават.
4. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежавано плавателно средство, утвърден със Заповед № ЗМФ-1437 от 23.12.2005 г.
на министъра на финансите, на стр. 1 думите „до
31 март и до 30 септември на годината, за която
е дължим. На предплатилите в първия срок за
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“ се заменят с „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на
годината, за която е дължим, освен ако в закона
е предвиден друг срок за съответната година. На
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предплатилите от 1 март до 30 април за цялата
година се прави отстъпка от 5 %.“ Изреченията
„Първата вноска на данъка върху превозните
средства за 2006 г. се заплаща в срок от 1 март
до 30 април. Предплатилите в този срок за цялата
година ползват отстъпка от 5 %.“ се заличават.
5. В образеца на декларация по чл. 54, ал. 1
ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство, у твърден със Заповед № ЗМФ-1437 от
23.12.2005 г. на министъра на финансите, на
стр. 1 думите „до 31 март и до 30 септември на
годината, за която е дължим. На предплатилите
в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“ се заменят с „от 1 март до
30 юни и до 30 октомври на годината, за която
е дължим, освен ако в закона е предвиден друг
срок за съответната година. На предплатилите
от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 %.“ Изреченията „Първата вноска
на данъка за 2006 г. се заплаща в срок от 1 март
до 30 април. Предплатилите в този срок за цялата
година ползват 5 % отстъпка.“ се заличават.
6. В образеца на декларация по чл. 61н ЗМДТ за
облагане с патентен данък, утвърден със Заповед
№ МФ-2025 от 17 декември 2008 г. на министъра
на финансите, в „Указанията за подаване и попълване на декларацията“, стр. 8, в т. 2 на раздела
„Какви данъчни облекчения можете да ползвате“
след думите „с най-висок размер“ се добавя следното изречение: „За ползване на облекчението е
необходимо дейностите да се извършват с „личен
труд“, т.е. без да се наемат работници.“
13640

Министър: С. Дянков

3. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че във връзка с Решение
№ 466 от 21.04.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Брезник, е изработен и внесен за приемане и
одобрение проект за изменение на ПУП – ПУР
(подробен устройствен план – план за улична
регулация) на улица с о.т. 53-52-51-45-44, като се
изменя ширината є от 12 м на 8 м, и на улица с
о.т. 44-74, като се изменя ширината є от 8 м на
6 м, при което се променя и уличната регулационна линия на прилежащи УПИ в кв. 14, 16, 18,
19 и 21 по регулационния план на с. Муртинци,
община Брезник. Изработеният проект за изменение на ПУП – ПУР се намира в дирекция
„ТСУ“ при Община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. Недоволните
страни в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Брезник, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
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