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ЗАКОН

за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията
и редът за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество.
(2) За имущество по ал. 1 се смята имуществото, за придобиването на което не е
установен законен източник.
Чл. 2. Производството по този закон се
провежда независимо от наказателното или
административнонаказателното производство
срещу проверяваното лице и/или свързаните
с него лица.

Чл. 3. (1) Законът има за цел да се защитят
интересите на обществото и да се възстанови
чувството на справедливост у гражданите
чрез предотвратяване и ограничаване на
възможностите за незаконно придобиване на
имущество и разпореждането с него.
(2) За постигане на целта по ал. 1 могат
да се налагат ограничения на собствеността,
като се съблюдава правото на защита на
засегнатите лица и не се допуска риск от
несправедливост.
Чл. 4. Ограниченията на собствеността,
предвидени в този закон, се прилагат в степента, която е необходима за постигане целта
на закона.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Чл. 5. (1) Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, наричана по-нататък „комисията“, е независим специализиран
постояннодействащ държавен орган.
(2) Комисията е юридическо лице със седалище София и е първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
(3) Дейността на комисията се подпомага
от администрация.
(4) Териториални звена на комисията са
териториалните дирекции, разположени в
районите на апелативните съдилища, които
се ръководят от директори и се подпомагат
в дейността си от инспектори. Към териториалните дирекции могат да се създават
териториални бюра с райони на действие,
определени с правилника по чл. 20.
Чл. 6. (1) Комисията е колективен орган,
който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
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(2) Председателят на комисията е лице с
висше юридическо образование и най-малко
12 години стаж по специалността. Заместникпредседателят и членовете на комисията са
лица с висше юридическо или икономическо
образование и най-малко 5 години стаж по
специалността.
(3) Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместникпредседателят и двама от членовете се избират
от Народното събрание, а един от членовете
се назначава от президента на републиката.
(4) Народното събрание не може да избира
в състава на комисията повече от един член,
предложен от една и съща парламентарна
група.
(5) Мандатът на комисията е 5 години и
започва да тече от деня на попълването на
състава є.
Чл. 7. (1) Предложенията за заместник-председател и за членове от квотата на Народното
събрание се внасят в Народното събрание
не по-рано от три месеца и не по-късно от
два месеца преди изтичането на мандата на
комисията и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
(2) Съответната комисия на Народното събрание провежда изслушване на предложените
кандидати, които отговарят на изискванията
на закона, и внася в Народното събрание
доклад, който обобщава резултатите от него.
(3) Народното събрание избира поотделно
заместник-председател и двама членове на
комисията.
Чл. 8. (1) Член на комисията може да бъде
дееспособен български гражданин, който:
1. не е осъждан за умишлено престъпление
от общ характер независимо от реабилитацията;
2. не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ
характер с налагане на административно
наказание;
3. не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява
определена професия или дейност;
4. е получил разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.
(2) Член на комисията няма право на два
последователни мандата.
(3) Член на комисията не може да:
1. заема длъжност в държавни или общински органи;
2. упражнява търговска дейност или да е
съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни или контролни органи на
търговско дружество, кооперация, държавно
предприятие или юридическо лице с нестопанска цел;
3. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно
правоотношение с държавна или обществена
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организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел,
физическо лице или едноличен търговец освен
за научна и преподавателска дейност или за
упражняване на авторски права;
4. упражнява свободна професия или друга
платена професионална дейност;
5. членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели,
да извършва политическа дейност или да
извършва дейности, които засягат независимостта му.
(4) При наличие на несъвместимост по
ал. 3 избраният, съответно назначеният член
на комисията е длъжен в едномесечен срок
от избирането, съответно назначаването да
предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
Чл. 9. (1) Правоотношението на член на
комисията се прекратява предсрочно от съответния орган при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. обективна невъзможност да изпълнява
задълженията си за повече от 6 месеца;
4. осъждане за умишлено престъпление от
общ характер или освобождаване от наказателна отговорност за умишлено престъпление
от общ характер с налагане на административно наказание;
5. несъвместимост по чл. 8, ал. 3, ако не са
предприети необходимите действия за отстраняването є в едномесечен срок от избирането,
съответно от назначаването;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
8. навършване на 65-годишна възраст;
9. отнемане на разрешението за достъп
до класифицирана информация с ниво на
класификация „Строго секретно“.
(2) При настъпване на обстоятелствата по
ал. 1 се уведомява органът по избора, съответно по назначаването за извършване на нов
избор, съответно назначаване.
(3) При предсрочно освобождаване на член
на комисията органът по избора, съответно
по назначаването избира, съответно назначава
нов член в едномесечен срок от освобождаването, който довършва мандата.
Чл. 10. (1) Председателят на комисията
получава основно месечно възнаграждение в
размер 85 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното
събрание.
(2) Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 80
на сто от възнаграждението на председателя
на комисията.
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(3) Остана лите членове на комиси ята
получават основно месечно възнаграждение
в размер 75 на сто от възнаграждението на
председателя на комисията.
(4) Членовете на комисията нямат право
на допълнително материално стимулиране.
Чл. 11. (1) Комисията приема решения за:
1. образуване на производство по този закон;
производството включва внасяне в съда на
искане за налагане на обезпечителни мерки
и на иск за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество;
2. прекратяване на проверката по чл. 27
или за удължаване на срока є;
3. отказ за образуване на производство по
този закон;
4. прекратяване на производството по този
закон;
5. сключване на спогодба по чл. 79;
6. назначаване на директорите на териториалните дирекции и по тяхно предложение – на инспекторите в тях, както и за
изменение и прекратяване на трудовите им
правоотношения;
7. осъществяване на други правомощия,
предвидени в този закон.
(2) Решенията на комисията се приемат с
мнозинство повече от половината от всички
членове и се мотивират. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на
които те са установени, както и направените
правни изводи.
(3) Мотивираните откази на комисията по
ал. 1, т. 3 се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията при спазване
изискванията на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) За заседанията на комисията се води
протокол.
(5) Решенията подлежат на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването на решението не спира
неговото изпълнение.
Чл. 12. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията;
2. организира и ръководи дейността є;
3. насрочва и ръководи заседанията;
4. контролира и отговаря за изпълнението
на бюджета;
5. издава наказателни постановления за
извършени нарушения по този закон;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
правоотношения със служителите от администрацията.
(2) Заместник-председателят на комисията
подпомага председателя и го замества при
негово отсъствие.
Чл. 13. (1) Органи на комисията са директорите на териториалните дирекции и
инспекторите в тях.
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(2) За директори на териториалните дирекции се назначават лица, които имат висше
юридическо или икономическо образование
и най-малко 5 години стаж по специалността
и отговарят на изискванията за заемане на
длъжността по чл. 8, ал. 1, както и на изискванията за несъвместимост по чл. 8, ал. 3,
след провеждане на конкурс.
(3) За инспектори в териториалните дирекции се назначават лица с висше юридическо
или икономическо образование, които отговарят на изискванията за несъвместимост
по чл. 8, ал. 3, след провеждане на конкурс.
Чл. 14. (1) Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността
на комисията.
(2) Членовете на комисията са длъжни при
покана да се явят в Народното събрание и да
предоставят исканата информация.
Чл. 15. (1) Комисията ежегодно до 31 март
представя в Народното събрание доклад за
дейността си.
(2) Докладът се предоставя и на президента
на републиката, и на Министерския съвет и
се публикува на страницата на комисията в
интернет.
Чл. 16. (1) Информацията, която е станала
известна на членовете на комисията, на директорите и на инспекторите в териториалните
дирекции, както и на служителите в администрацията при или по повод изпълнението на
задълженията им, е служебна тайна.
(2) При встъпването си в длъжност лицата
по ал. 1 подписват декларация, че няма да
разгласяват информацията по време на заемане
на длъжността и след освобождаването им.
(3) Членовете на комисията, директорите
на териториалните дирекции, инспекторите
и служителите в администрацията подписват
декларация за частни интереси и декларация
за частен интерес по конкретен повод.
Чл. 17. Членовете на комисията и директорите на териториалните дирекции не носят
имуществена отговорност за причинени вреди
при упражняване на възложените им по този
закон правомощия, освен ако вредите са настъпили в резултат на умишлено престъпление
от общ характер.
Чл. 18. Членовете на комисията, директорите на териториалните дирекции и инспекторите
се застраховат за застраховка „Злополука“ и
застраховка „Живот“ при или по повод изпълнение на служебните си задължения за
сметка на републиканския бюджет.
Чл. 19. (1) Стажът на членовете на комисията и на директорите и инспекторите в
териториалните дирекции, както и на лицата в
администрацията, заемащи длъжност, за която
се изисква висше юридическо образование
и юридическа правоспособност, се зачита за
юридически стаж.
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(2) Стажът на лицата по ал. 1, заемащи
длъжност, за която се изисква висше икономическо образование, се зачита за стаж по
специалността в обществения сектор.
Чл. 20. (1) Устройството и дейността на
комисията и на нейната администрация се
уреждат с правилник.
(2) Правилникът се приема от комисията
и се обнародва в „Държавен вестник“.
Г л а в а

т р е т а

УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Чл. 21. (1) Комисията образува производство
по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество
е незаконно придобито.
(2) Обосновано предположение е налице,
когато след проверка се установи значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
Чл. 22. (1) Проверката по чл. 21, ал. 2
започва с акт на директора на съответната
териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по:
1. член 108а, ал. 1 – 3 и чл. 109, ал. 3;
2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
3. член 142;
4. членове 155, 156, чл. 158а, ал. 2 и чл. 159,
ал. 5;
5. членове 159а – 159г;
6. член 196а;
7. член 199;
8. членове 201 – 203;
9. член 208, ал. 3, 4 и 5;
10. член 209, ал. 1 и 2, чл. 210, 211, чл. 212,
ал. 3, 4 и 5 и чл. 212а;
11. членове 213а – 214;
12. член 215, ал. 2, т. 1 и 3;
13. член 219, ал. 3 и 4, чл. 220, ал. 2 и
чл. 225в, ал. 1 и 2;
14. член 227в, ал. 2;
15. член 233, ал. 1 и 2, чл. 234, ал. 2, чл. 234а,
234б и чл. 235, ал. 1 – 5;
16. членове 242 – 242а;
17. членове 243 – 246, чл. 248а, ал. 5 и
чл. 249 – 252;
18. член 253, чл. 253а, ал. 1 и 2, чл. 254б,
ал. 2, чл. 255 – 256, чл. 259 и чл. 260, ал. 1;
19. член 280;
20. членове 282, 283 и 283а;
21. членове 301 – 305а, чл. 307в и 307г;
22. член 308, ал. 2 и 3 и чл. 310, ал. 1;
23. член 321, ал. 1 – 3 и 6, чл. 321а, ал. 1 и
2 и чл. 327, ал. 1 – 3;
24. член 337, ал. 1 – 4, чл. 339, ал. 2 и
чл. 346, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 6;
25. член 354а, ал. 1 – 4, чл. 354б, ал. 4 – 6
и чл. 354в, ал. 1 – 3 от Наказателния кодекс.
(2) Проверката започва и когато лице не е
било привлечено като обвиняем за престъп
ление по ал. 1 поради това, че е отказано
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образуване на наказателно производство или
образуваното наказателно производство е било
прекратено, тъй като:
1. е последвала амнистия;
2. е изтекла предвидената в закона давност;
3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство
на съзнанието, което изключва вменяемостта;
4. деецът е починал;
5. по отношение на лицето е допуснат
трансфер на наказателно производство в
друга държава.
(3) Проверката започва и когато наказателното производство за престъпление по ал. 1 е
спряно и лицето не може да бъде привлечено
като обвиняем, тъй като:
1. след извършване на престъплението е
изпаднало в краткотрайно разстройство на
съзнанието, което изключва вменяемостта
или има друго тежко заболяване;
2. притежава имунитет;
3. е с неизвестен адрес и не може да бъде
намерено.
Чл. 23. Проверка по чл. 21, ал. 2 започва и
когато съгласно българското законодателство
има признат акт на чуждестранен съд за някое от престъпленията по чл. 22, ал. 1 или за
административно нарушение по чл. 24, ал. 1.
Чл. 24. (1) Проверката по чл. 21, ал. 2
започва с акт на директора на съответната
териториална дирекция въз основа на уведомление от административнонаказващия орган,
когато срещу лице има влязъл в сила акт за
административно нарушение от естество да
създава облага, ако облагата е на стойност над
150 000 лв. към момента на придобиването є,
и не може да бъде отнета по друг ред.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
1. лицето, на което е наложено административно наказание с влязъл в сила акт;
2. административното нарушение;
3. имуществото на лицето, ако има данни
за него.
(3) Държавните и общинските органи или
длъжностните лица, на които по служба е
станало известно, че е придобита облага от
административно нарушение на стойност над
150 000 лв. към момента на придобиването є,
която не може да бъде отнета по друг ред, са
длъжни незабавно да уведомят директора на
съответната териториална дирекция и да му
изпратят материалите по преписката.
(4) Гражданите, на които са станали известни обстоятелства по ал. 3, могат да уведомят
комисията за тях.
Чл. 25. (1) Проверката в сл у чаите по
чл. 22 започва въз основа на уведомление
от прокурора до директора на съответната
териториална дирекция.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
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1. лицето, за което е налице съответното
основание по чл. 22;
2. престъплението, за което лицето е привлечено като обвиняем;
3. имуществото на лицето, ако има данни
за него.
(3) Министерството на правосъдието уведомява комисията за всеки случай на образувано
наказателно производство в друга държава или
за влязла в сила присъда на чуждестранен съд
срещу български граждани за престъпления,
съответни на посочените в чл. 22, ал. 1.
(4) Върховната касационна прокуратура и
Министерството на правосъдието уведомяват комисията при трансфер на наказателно
производство.
Чл. 26. Проверката пред комисията не може
да се образува по анонимен сигнал.
Чл. 27. (1) Проверката по чл. 21, ал. 2
продължава до една година.
(2) Комисията може еднократно да удължи
срока по ал. 1 с още 6 месеца.
(3) Проверката обхваща период от 15 години
назад, считано от датата на започването є.
(4) Въз основа на резултатите от проверката, в едномесечен срок от приключването
є, директорът на съответната териториална
дирекция изготвя мотивиран доклад до комисията със заключение за:
1. удължаване на срока на проверката;
2. прекратяване на проверката;
3. образуване на производство по този закон.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА КОМИСИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА
Чл. 28. За проверявания период по чл. 27,
ал. 3 органите по чл. 13, ал. 1 събират сведения за:
1. имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за
придобиването му;
2. пазарната стойност на имуществото към
момента на придобиването;
3. пазарната стойност на имуществото към
момента на проверката;
4. преобразуване на имуществото;
5. приходите и разходите за обичайна
дейност и извънредните приходи и разходи
на юридическото лице;
6. обичайните и извънредните доходи и
разходи за издръжка на физическото лице и
на членовете на семейството му;
7. платените публичноправни парични задължения към държавата и общините;
8. сделките с имуществото на юридическото лице;
9. сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му;
10. пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството
му, както и на лицата, които представляват
юридическото лице;
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11. обезпеченията и тежестите, наложени
върху имуществото, както и задълженията,
които са поети;
12. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото,
начина на придобиването и на преобразуването му.
Чл. 29. Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда
разкриване на банковата тайна, на търговската
тайна по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инст ру менти и сведени ята
по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, когато това е
необходимо за постигане на целта на закона.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ
Чл. 30. (1) За постигане на целта на закона
органите по чл. 13, ал. 1, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, органите
на Държавна агенция „Национална сигурност“,
органите по приходите и органите на Агенция „Митници“ съобразно предоставената
им компетентност извършват проверка на
източниците за придобиване на имуществото.
(2) Редът и сроковете за осъществяване на
взаимодействието се определят със съвместна
инструкция на комисията, председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
министъра на вътрешните работи, министъра
на финансите и главния прокурор.
Чл. 31. Прокурорите, на които е възложено да наблюдават досъдебни производства
за престъпление по чл. 22, ал. 1, незабавно
уведомяват директора на съответната териториална дирекция за:
1. образуваните досъдебни производства
за престъпления по чл. 22, ал. 1;
2. постановленията, с които се отказва
образуване или образуваното досъдебно производство се спира или прекратява, както и
тези, с които се възобновява спряното производство за престъпление по чл. 22, ал. 1,
на основанията, посочени в чл. 22, ал. 2 и 3;
3. внасянето на обвинителен акт в съда;
4. наложените обезпечителни мерки върху
имуществото на обвиняемия.
Чл. 32. Директорите на териториалните
дирекции могат да отправят писмено искане
до компетентните органи по приходите за
разкриване на данъчна и осигурителна информация за проверяваните лица.
Чл. 33. Директорите на териториалните
дирекции предоставят на органите на Националната агенция за приходите информация
за отнетото в полза на държавата имущество
и за неговото местонахождение.
Чл. 34. (1) При изпълнение на правомощията си по този закон органите по чл. 13,
ал. 1 могат да искат съдействие и сведения от
държавните и общинските органи, търговци-
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те, кредитните институции, както и от други
юридически лица, от нотариуси и съдебни
изпълнители.
(2) Органите и лицата по ал. 1 са длъжни
да предоставят сведенията в срок до един
месец от поискването им, с изключение на
тези, които се предоставят по специален ред.
(3) Обменът на класифицирана информация се извършва в съответствие със Закона
за защита на класифицираната информация.
(4) Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита
на личните данни.
Чл. 35. За всяко действие по този закон
органите по чл. 13, ал. 1 съставят протокол,
освен когато извършеното действие е удостоверено с друг документ.
Чл. 36. Лицата, на които при или по повод
изпълнение на служебните им задължения е
станала известна информация за извършваната проверка, нямат право да я разгласяват.
Г л а в а

ш е с т а

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ОТНЕМАНЕ В
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Раздел I
Обезпечителни мерки
Чл. 37. (1) Комисията приема решение за
внасяне в съда на искане за обезпечение на
бъдещ иск за отнемане на имущество въз основа на доклад на директора на съответната
териториална дирекция, когато от проверката
са събрани достатъчно данни, от които да
се направи обосновано предположение, че
имуществото е незаконно придобито.
(2) В решението по ал. 1 се посочват наложените до момента тежести и обезпечения
върху имуществото.
(3) Комисията внася искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно
придобито имущество в окръжния съд по
постоянния адрес на лицето, съответно по
седалището на юридическото лице. Когато
в имуществото е включен недвижим имот,
искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота, а когато в имуществото
има няколко недвижими имота – в окръжния
съд по местонахождението на имота с найвисока данъчна оценка.
(4) Комисията не може да иска налагането
на обезпечителни мерки върху имущество
на физическо лице, което не подлежи на
принудително изпълнение съгласно чл. 444
от Гражданския процесуален кодекс, както
и върху парични средства на юридическо
лице и на едноличен търговец, предназначени
за заплащане на трудови възнаграждения и
осигурителни вноски на персонала само ако
са начислени по отделна аналитична счетоводна сметка.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(5) Когато не са налице достатъчно данни,
от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, комисията приема решение за отказ за
образуване на производство по този закон и
прекратяване на проверката или приема решение за връщане на преписката за събиране
на допълнителни данни.
Чл. 38. (1) Съдът се произнася незабавно
с определение, с което допуска или отказва
налагането на обезпечителна мярка.
(2) Обезпечение на иска се допуска, когато:
1. без него ще бъде невъзможно или ще
се затрудни осъществяването на правата по
решението за отнемане на имуществото, и
2. искането е подкрепено с достатъчно
доказателства, въз основа на които може да
се направи обосновано предположение, че
лицето притежава или контролира незаконно
придобито имущество.
(3) Определението, с което се допуска налагането на обезпечителна мярка, подлежи
на незабавно изпълнение.
(4) Определението на съда по обезпечение
на иска може да се обжалва с частна жалба
в 7-дневен срок. За молителя срокът тече от
датата на връчване на определението, а за
ответника по обезпечението – от датата на
връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от
службата по вписванията или от съда.
(5) По искане на комисията въз основа на
определението на съда се издават отделни
обезпечителни заповеди за движимите вещи
и за недвижимите имоти с оглед местната
компетентност на съдебния изпълнител.
Чл. 39. (1) Съдът може да наложи обезпечителните мерки по чл. 397, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Обезпечителните мерки обхващат и
лихвите, както и други граждански плодове
от имуществото, върху което са наложени.
(3) Съдът може да допусне няколко вида
обезпечителни мерки до размера на цената
на иска.
(4) По искане на комисията или на директора на съответната териториална дирекция
съдът може да разпореди запечатване на
помещения, оборудване и превозни средства,
когато е налице опасност от разпиляване,
унищожаване, укриване на или разпореждане
със съхраняваното в тях имущество.
Чл. 40. (1) След влизането в сила на определението за налагане на обезпечителни
мерки въз основа на мотивирана молба от
заинтересованото лице или по искане на комисията съдът може да разреши извършване
на плащане или на други разпоредителни
действия с имуществото, върху което е наложено обезпечение, в случаите на неотложна
необходимост.
(2) Съдът се произнася незабавно с определение, което подлежи на обжалване.
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(3) Заличаването на възбраната, вдигането
на запора, както и отмяната на другите обезпечителни мерки се извършват въз основа на
влязлото в сила определение на съда.
Чл. 41. (1) Обезпечителните мерк и се
изпълняват по възлагане от комисията от
съответния съдия по вписванията и от съдебните изпълнители съобразно местната
компетентност, определена в чл. 427, ал. 1 от
Гражданския процесуален кодекс.
(2) Вписването на възбрана и налагането
на запор се извършват незабавно.
(3) За действията по изпълнение на обезпечителните мерки не се събират държавни
такси.
Чл. 42. (1) Налагането на възбрана върху
недвижим имот се извършва по искане на
органите по чл. 13, ал. 1 чрез вписване на
обезпечителната заповед на съда по разпореждане на съответния съдия по вписванията.
(2) Съдията по вписванията изпраща съобщение до собственика на имуществото, върху
което е наложена възбраната – за извършеното
вписване.
(3) Особен залог върху търговско предприятие, в което е включен имотът по ал. 1,
вписан след възбраната, не може да се противопостави на държавата.
Чл. 43. (1) Запор върху движима вещ се
налага незабавно по искане на органите по
чл. 13, ал. 1 с изпращане на съобщение от
съдебния изпълнител до ответника по обезпечението.
(2) Запорът се смята за наложен от получаване на запорното съобщение.
(3) По искане на органите по чл. 13, ал. 1
съдебният изпълнител извършва опис, оценка
и предаване на вещта за пазене на ответника по обезпечението или на трето лице или
изземва вещта и я предава за съхранение на
органите по чл. 13, ал. 1. Върху вещта може
да се поставя запорен знак (стикер).
(4) Когато вещите са собственост на търговско дружество, съдебният изпълнител изпраща
съобщение за вписване на наложения запор
в Централния регистър на особените залози.
Чл. 44. (1) При запор на кораб или на друго
плавателно средство съдебният изпълнител
изпраща съобщение до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за вписване на
запора в съответните регистри.
(2) При запор на превозно средство съобщение се изпраща до органите на Министерството на вътрешните работи.
(3) При запор на гражданско въздухоплавателно средство съдебният изпълнител изпраща
съобщение до Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ за вписване в регистъра на гражданските въздухо
плавателни средства.
(4) При запор на земеделска или горска
техника, подлежаща на регистрация по реда
на Закона за регистрация и контрол на зе-
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меделската и горската техника, съдебният
изпълнител изпраща съобщение до Контролнотехническата инспекция към Министерството
на земеделието и храните.
Чл. 45. (1) Запорът по чл. 44 се смята за
наложен от датата на получаване на запорното съобщение от органите, отговарящи за
съответните регистри.
(2) На ответника по обезпечението се изпраща съобщение за наложения запор след
връчване на запорното съобщение на длъжностното лице към съответния регистър.
(3) Не се допуска промяна на регистрацията на посочените в чл. 44 средства и техника
преди вдигането на запора.
(4) Съдебният изпълнител може да поиска
от органите на Министерството на вътрешните
работи спиране от движение за срок до три
месеца на моторно превозно средство, върху
което е наложен запор.
Чл. 46. (1) Запор върху вземания, които
ответникът по обезпечението има от физическо
или юридическо лице, се налага от съдебния
изпълнител с изпращането на запорно съобщение на третото задължено лице и на банката,
в която третото задължено лице има сметки.
(2) Запорът се смята за наложен от датата
и часа на получаване на запорното съобщение
от третото задължено лице или от банката, в
която лицето има открити банкови сметки.
(3) На ответника по обезпечението се изпраща съобщение за наложения обезпечителен
запор след връчване на запорното съобщение
на третото задължено лице.
(4) Когато запорираното вземане е обезпечено със залог, на лицето, което държи
заложената вещ, се нарежда да я предаде на
съдебния изпълнител, който я предоставя
за пазене на лице, посочено от органа по
чл. 13, ал. 1.
(5) Когато запорираното вземане е обезпечено с ипотека, запорът се отбелязва в
съответната книга в службата по вписванията.
(6) Когато за вземанията по ал. 1 има
издаден изпълнителен лист, съдебният изпълнител го изземва от лицето, което го държи,
и го предава за пазене с протокол на органа
по чл. 13, ал. 1.
(7) Погасителна давност за вземането не
тече от момента на получаване на запорното
съобщение от третото задължено лице.
Чл. 47. (1) В случаите по чл. 46, ал. 6 органите по чл. 13, ал. 1 имат право да поискат
събирането на вземането да бъде възложено
на комисията и да се образува самостоятелно
изпълнително дело срещу лицето – длъжник
по изпълнителния лист.
(2) Събраните суми по изпълнителното
дело се превеждат от съдебния изпълнител
по сметка на комисията.
Чл. 48. (1) Налагането на запор върху
парични средства в национална или чуждестранна валута се извършва чрез описването,

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

изземването и внасянето им по специална
банкова сметка на комисията. При преизчисляване на курса на чуждестранната валута се
прилага курсът на Българската народна банка
за съответната валута към датата на описа.
(2) Налагането на запор върху всички
видове банкови сметки на ответника по обезпечението в национална или чуждестранна
валута се извършва с изпращане на запорното
съобщение до банката.
(3) Запор може да се наложи и върх у
всички видове вещи, вложени в трезори или
касети, както и върху суми, предоставени
за доверително управление от ответника по
обезпечението.
(4) Запорът по ал. 2 и 3 се смята за наложен от момента на получаване на запорното
съобщение от банката. Съобщение за наложения запор до ответника по обезпечението
се изпраща след получаване на съобщението
от банката.
(5) Връчителят вписва часа и датата на
получаване. Когато съобщението е изпратено
по пощата, съответното длъжностно лице
отбелязва часа и датата на получаването.
Чл. 49. (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа се извършва чрез опис
по номиналната им стойност и изземването
им от съдебния изпълнител.
(2) При налагането на запор върху налични
поименни акции или облигации съдебният
изпълнител уведомява търговското дружество.
Запорът има действие за търговското дружество от получаване на запорното съобщение.
(3) Съдебният изпълнител предава наличните ценни книжа за съхранение в банка, за
което се съставя протокол.
Чл. 50. (1) Налагането на запор върху
безналични ценни книжа се извършва чрез
изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар, като едновременно с това се
уведомява и търговското дружество.
(2) Запорът има действие от момента на
връчване на запорното съобщение на Централния депозитар.
(3) Централни ят депозитар оповестява
незабавно съответния регулиран пазар за
наложения запор.
(4) Централният депозитар е длъжен в
тридневен срок от получаване на запорното
съобщение да предостави на съдебния изпълнител информация за притежаваните от
ответника по обезпечението ценни книжа и
за наложените по други претенции запори.
(5) Съдебният изпълнител уведомява органите по чл. 13, ал. 1 за получената информация по ал. 4.
Чл. 51. (1) Налагането на запор върху
държавни ценни книжа се извършва чрез
изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар или до Българската народна
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банка – поддепозитар, и до чуждестранни
институции, в които са регистрирани сметки
на държавни ценни книжа.
(2) Запорът се смята за наложен от датата
на получаване на запорното съобщение от
лицето, което води регистър на държавните
ценни книжа.
(3) Лицето, което води регистър на държавните ценни книжа, е длъжно в тридневен
срок от получаване на запорното съобщение
да предостави на съдебния изпълнител информация за притежаваните от ответника по
обезпечението ценни книжа и за наложените
по други претенции запори.
(4) Съдебният изпълнител уведомява органите по чл. 13, ал. 1 за получената информация по ал. 3.
Чл. 52. (1) Запорът върху ценни книжа
обхваща всички имуществени права по ценната книга.
(2) Разпореждането с ценните книжа след
получаване на запорното съобщение няма
действие по отношение на държавата.
Чл. 53. (1) Запор върху дял от търговско
дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение от съдебния изпълнител до
Агенцията по вписванията.
(2) Запорът се вписва по реда за вписване
на залог върху дял от търговско дружество
и се смята за наложен от вписването му в
търговския регистър. Агенцията по вписванията уведомява търговското дружество за
вписания запор.
Чл. 54. Прехвърлянето на правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на
вещни права и учредяването на вещни тежести
върху възбранения недвижим имот, както и
разпореждането със запорираните движими
вещи, ценни книжа, дялове и вземания, извършени след момента, от който възбраната
или запорът се смятат за наложени, нямат
действие спрямо държавата.
Чл. 55. (1) При започване на принудително изпълнение по реда на Гражданския
процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и на Закона за особените
залози върху имущество и вземания, върху
които са наложени обезпечителни мерки по
реда на този закон, органът по изпълнението
незабавно уведомява комисията и изпраща
препис от акта, въз основа на който се извършва изпълнението. Комисията може да
поиска от съда отмяна на обезпечителните
мерки и замяната им с друго равностойно
обезпечение.
(2) Имущество и вземания, върху които са
наложени обезпечителни мерки или срещу които е започнало принудително изпълнение по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс преди налагане на обезпечителните
мерки по реда на този закон, се реализират
от публичен изпълнител по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс до влизане
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в сила на съдебното решение за отнемане на
имуществото в полза на държавата. Преди
започване на принудително изпълнение по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс публичният изпълнител уведомява
комисията и изпраща препис от акта, въз
основа на който се извършва изпълнението.
Комисията може да поиска от съда отмяна
на обезпечителните мерки или замяната им
с друго равностойно обезпечение.
Чл. 56. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския
процесуален кодекс.
Раздел ІІ
Действия след налагането на обезпечителните мерки
Чл. 57. (1) След налагане на обезпечителните мерки органите по чл. 13, ал. 1 поканват
проверяваното физическо лице да представи
писмена декларация за:
1. притежаваните от него и от членовете на
семейството му недвижими имоти и моторни
превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ограничени вещни права върху
недвижими имоти, парични влогове, ценни
книжа, произведения на изкуството, движими
археологически ценности, дялово участие в
търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени образци, както
и друго имущество;
2. списък на неговите и на членовете на
семейството му банкови сметки в страната
и в чужбина;
3. източниците на средства и основанията
за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството му;
4. сделките с недвижими имоти, движими
вещи, дялове и акции в търговски дружества,
прехвърляне на предприятие или други търговски или правни сделки с имущество на лицето
и на членовете на неговото семейство през
проверявания период, както и източниците
на средствата за извършването им;
5. задълженията към трети лица;
6. салдо на налични парични средства към
началната дата на проверявания период;
7. други обстоятелства, свързани с имуществото на проверяваното лице.
(2) Когато проверяваното лице е починало,
неговите наследници и заветници, приели
наследството, се поканват да представят декларацията по ал. 1. Когато наследството не
е прието, органите по чл. 13, ал. 1 отправят
искане по чл. 51 от Закона за наследството.
(3) Лицето представя декларацията в срок
14 дни от получаване на съобщението, а ако
е в чужбина – в срок един месец.
(4) Образецът на декларацията се утвърждава с решение на комисията и се публикува
в „Държавен вестник“.
Чл. 58. Органите по чл. 13, ал. 1 поканват
да представят декларация и:
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1. третите лица по чл. 64, 65 и 67;
2. лицата, които представляват, управляват или контролират юридическото лице по
чл. 66, ал. 1.
Чл. 59. Не може да се правят изводи във
вреда на проверяваното лице и на членовете
на неговото семейство при отказ да се представи декларация.
Чл. 60. (1) След налагане на обезпечителните мерки комисията осигурява на проверяваното лице възможност за участие в
производството.
(2) Органите по чл. 13, ал. 1 уведомяват
проверяваното лице, предоставят му за запознаване всички материали, които се отнасят
до него, и му дават едномесечен срок, за да
направи възражения и да представи доказателства.
(3) Юридическите лица се представляват
пред комисията от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им
правила. Когато липсва правило за представителството, юридическото лице се представлява
от двама членове на управлението му.
(4) В п роизводст во т о п ред комиси я та
проверяваното лице може да се представлява от адвокат или от друго лице по реда на
Гражданския процесуален кодекс с писмено
пълномощно.
(5) Дадените от проверяваното лице обяснения и подадените декларации по чл. 57 и
58 не може да са основание за започване на
наказателно преследване срещу лицата, нито
да са доказателство в подкрепа на обвинение.
Чл. 61. (1) След обсъждане на възраженията на проверяваното лице и събиране на
посочените от него доказателства директорът
на съответната териториална дирекция внася
в комисията в едномесечен срок мотивиран
доклад. В доклада се посочват:
1. видът и стойността на придобитото
имущество;
2. наличието или липсата на значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице;
3. доказателствата за знанието или предположението на третите лица, че имуществото
е незаконно придобито;
4. доказателствата за наличието или липсата на тежести или на други обезпечения,
наложени върху имуществото;
5. други доказателства, на които се основава искането;
6. окончателно заключение.
(2) Комисията в едномесечен срок от внасянето на доклада по ал. 1 приема решение за:
1. прекратяване на производството по
преписката, ако от събраните доказателства
не се установява или не може да се направи
обосновано предположение, че имуществото
е незаконно придобито;
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2. предявяване на иск за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество.
Раздел ІІІ
Предмет на отнемане
Чл. 62. По реда на този закон се отнема
в полза на държавата незаконно придобито
имущество.
Чл. 63. (1) Когато не е възможно да се отнеме обособено имущество по чл. 62, отнема
се паричната му равностойност, определена
по пазарна цена към момента на предявяване
на иска за отнемане.
(2) Имуществото по чл. 62 включва:
1. личното имущество на проверяваното
лице;
2. имуществото, придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо
съжителство;
3. имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, и
4. имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите
режим на имуществени отношения;
5. имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.
Чл. 64. Сделките, извършени с незаконно
придобито имущество, са недействителни по
отношение на държавата и даденото по тях
подлежи на отнемане, когато са:
1. безвъзмездни сделки с физически или
юридически лица;
2. възмездни сделки с трети лица, ако те
са знаели или са могли да предполагат, че
имуществото е незаконно придобито, или са
придобили имуществото с цел прикриване на
незаконния му произход или на действителните права, свързани с него.
Чл. 65. На отнемане подлежи и незаконно
придобито имущество, което лицето е прехвърлило през проверявания период на съпруг,
на лице, с което се намира във фактическо
съжителство, на бивш съпруг, на роднини по
права линия без ограничение в степените, на
роднини по съребрена линия – до четвърта
степен включително, и по сватовство – до
втора степен включително.
Чл. 66. (1) На отнемане подлежи имущество,
което проверяваното лице е прехвърлило или
е внесло като непарична или парична вноска
в капитала на юридическо лице, ако лицата,
които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата
са могли да предположат, че имуществото е
незаконно придобито.
(2) На отнемане подлежи и незаконно
придобито имущество от юридическо лице,
което е контролирано от проверяваното лице
или свързаните с него лица самостоятелно
или съвместно.
(3) Имуществото се отнема и при право
приемство на юридическото лице.
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Чл. 67. На отнемане подлежи и имуществото, което е придобито от трето лице за
сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие
произходът му или действителните права
върху него.
Чл. 68. До доказване на противното, за
движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени
у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни
средства, каси или сейфове.
Чл. 69. (1) Незаконно придобитото имущество се оценява по действителната му стойност
към момента на неговото придобиване или
отчуждаване.
(2) Ако е установено, че цената, посочена в
документа за собственост, не е действително
уговорената цена или в документа за собственост липсва цена, имуществото се оценява
към момента на неговото придобиване или
отчуждаване, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените
вещни права върху тях – по пазарна стойност,
2. чуждестранната валута и благородните
метали – по централния курс на Българската
народна банка;
3. ценните книжа – по пазарна стойност;
4. превозните средства – по пазарна стойност;
5. останалите движими вещи и права – по
пазарна стойност;
6. предпри яти я или д ялови у части я в
търговски дружества или кооперации – по
пазарна стойност, а когато тя не може да бъде
определена – по счетоводни данни.
Чл. 70. В случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло
преобразувано в друго имущество, на отнемане
подлежи преобразуваното имущество.
Чл. 71. Незаконно придобито имущество
се отнема и от наследници или заветници до
размера на полученото от тях.
Чл. 72. В случай че имуществото липсва
или е отчуждено, се отнема паричната му
равностойност.
Чл. 73. (1) Правата на държавата по този
закон се погасяват с изтичането на 15-годишна давност.
(2) Давността започва да тече от датата на
придобиване на имуществото.
Раздел ІV
Производство пред съда за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
Чл. 74. (1) Комисията предявява иск за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество пред окръжния съд,
в района на който е постоянният адрес на
проверяваното лице, в срок до три месеца от
налагане на обезпечителните мерки.
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(2) Когато в имуществото е включен и
недвижим имот, искът се предявява в окръжния съд по местонахождението на имота, а
в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот – по
местонахождението на имота с най-висока
данъчна оценка.
(3) Исковата молба и влязлото в сила съдебно решение подлежат на вписване в имотния
регистър на Агенцията по вписванията.
(4) Съдът отменя служебно или по искане
на заинтересованите лица наложените върху имуществото обезпечителни мерки, ако
комисията не представи доказателства, че е
предявила иска в законния срок.
Чл. 75. (1) Срещу проверяваното лице и
лицата по чл. 64, 65, 66, 67 и 71 се предявява
осъдителен иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
(2) Комисията предявява искове срещу трети лица за установяване на обстоятелството,
че имуществото е незаконно придобито и
за обявяване недействителността на правни
сделки.
(3) При подаването на исковата молба
комисията не внася държавна такса.
Чл. 76. (1) Окръжният съд образува дело
и публикува в „Държавен вестник“ обявление, съдържащо: номера на делото; данни за
постъпилото искане; опис на имуществото,
указания за срока, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото, както и датата, за която
се насрочва първото заседание, която не може
да е по-рано от три месеца от публикуването
на обявлението.
(2) Като ответници в производството се
конституират проверяваното лице и лицата,
посочени в чл. 64, 65, 66, 67 и 71.
Чл. 77. (1) Съдът заседава по делото в
открито заседание.
(2) Комисията се представлява от председателя или от упълномощен от него служител
с юридическа правоспособност.
(3) В производството се представят всички
доказателства, допустими по Гражданския
процесуален кодекс.
(4) В производството пред съда комисията
представя доказателства за:
1. вида и стойността на придобитото през
проверявания период имущество;
2. обстоятелствата по чл. 22, 23 и 24;
3. наличието на значително несъответствие
в имуществото на проверяваното лице;
4. обстоятелствата, че третите лица са
знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито;
5. други обстоятелства, които имат значение
за изясняване произхода на имуществото и
начина на придобиването му;
6. наличието на тежести и обезпечения
върху имуществото, освен наложените по
този закон.
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(5) Когато се изисква доказването да се
извърши с писмен документ, не могат да се
правят изводи във вреда на ответника, ако
бъде доказано, че документът е загубен или
унищожен не по вина на страната.
Чл. 78. (1) След приключване разглеждането на делото съдът се произнася с решение,
което подлежи на обжалване по общия ред.
(2) С решението съдът присъжда държавна
такса и направените разноски в зависимост
от изхода на делото.
Чл. 79. (1) В производството по този закон
страните могат да сключат спогодба, с която
да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
(2) Спогодбата се одобрява от съда, ако не
противоречи на закона и на добрите нрави.
(3) Спогодбата има последиците на влязло
в сила решение от деня на одобряването є и
не подлежи на разваляне.
(4) Държавната такса за производството се
определя върху сумата, за която е постигната
спогодбата, и се поема от страните поравно.
(5) Разноските за производството остават
в тежест на страните, както са направени.
Чл. 80. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския
процесуален кодекс.
Г л а в а

с е д м а

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО, ВЪРХУ
КОЕТО СА НАЛОЖЕНИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ
МЕРКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНЕТОТО
ИМУЩЕСТВО
Раздел І
Управление на обезпеченото имущество
Чл. 81. (1) Имуществото, върху което е
наложено обезпечение, може да се остави за
пазене на проверяваното лице или на лицето,
което държи имуществото към момента на
налагане на обезпечителните мерки.
(2) По искане на комисията съдът назначава за пазач на имуществото друго лице, като
определя възнаграждението му.
(3) Възнаграждението се внася от комисията.
(4) Пазачът се избира с оглед на личността
му, както и на естеството на вещта и на мястото, където тя се намира или ще се съхранява.
(5) Вещта се предава за пазене срещу подпис.
Ч л . 8 2 . (1) О с в е н з а д ъ л ж е н и я т а п о
чл. 469 – 471 от Гражданския процесуален
кодекс лицето по чл. 81 има и задължението
да уведоми комисията:
1. за всички повреди върху имуществото;
2. за всички производства, засягащи имуществото;
3. за всички действия, свързани с прехвърляне или възникване на права на трети лица
върху имуществото, като представи копия от
документите, установяващи прехвърлянето
или учредяването на правата;

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

4. за всички действия, свързани с промяна
в идентификацията на имота;
5. при опасност от унищожаване или пов
реждане на имуществото.
(2) Лицето по чл. 81 е длъжно да осигурява
достъп на органите по чл. 13, ал. 1 за проверка
на състоянието на имуществото.
(3) Комисията може да поиска от съдебния
изпълнител да предаде за пазене на друго лице
обезпеченото имущество, ако проверяваното
лице или лицето, което държи имуществото
към момента на налагане на обезпечението,
не изпълнява задълженията си.
(4) Разходите, свързани със съхранението
и поддържането на обезпеченото имущество,
се заплащат от комисията.
Чл. 83. (1) Движимите вещи с историчес
ка стойност се предоставят за съхранение в
Националния исторически музей или в друг
музей.
(2) Движимите вещи с научна стойност се
предоставят за съхранение в Националната
библиотека, в съответния институт на Българската академия на науките или в университет.
(3) Движимите вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях
се предоставят за съхранение в Българската
народна банка.
(4) Д ви ж и м и т е вещ и с х у дожес т вена,
антикварна или нумизматична стойност се
предоставят за съхранение на Министерството
на културата.
(5) Екзотични животни и растения се предоставят на зоологически градини и други
институти.
(6) В случаите по ал. 1 – 5 разходите по
съхранението и поддържането на обезпеченото
имущество се заплащат от комисията.
Чл. 84. (1) По изключение комисията може
да поиска от съда разрешение за продажбата
на движими вещи, които:
1. могат да се обезценят значително през
периода на пазене и запазването им е свързано
с големи разходи;
2. подлежат на бърза развала.
(2) Движимите вещи по ал. 1 се продават
от съдебния изпълнител на явен търг, който
се провежда в 7-дневен срок от постъпване
на искането, или се оставят за продажба от
търговец в магазин, на стоково тържище или
борса, посочени от комисията. Собственикът
може да участва на общо основание в търга.
(3) Предаването на вещта се удостоверява
с протокол, подписан от съдебния изпълнител
или от търговеца. За извършената продажба
търговецът получава комисиона.
(4) При липса на документи за извършен
санитарен контрол, както и при липса на
данни за произход, състав и срок на годност
продажбата се извършва след разрешение
от Българската агенция по безопасност на
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храните и органите на регионалните здравни
инспекции към Министерството на здраве
опазването.
(5) Животни от националния генофонд,
сортови семена и посадъчен материал с гарантиран произход се продават от съдебния
изпълнител с разрешение на министъра на
земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице само на други
земеделски производители.
(6) Органите по ал. 4 и 5 се произнасят по
искането в тридневен срок от постъпването му.
Чл. 85. Събраните суми от имуществото,
продадено по реда на чл. 84, се превеждат от
съдебния изпълнител по специалната банкова
сметка на комисията.
Чл. 86. (1) Комисията води регистър, в
който се вписват:
1. лицето, срещу което е образувано производство;
2. имуществото, върху което е наложено
обезпечение;
3. данни за собственика и за лицето, което
държи имуществото към момента на налагане на обезпечението, както и за пазача на
съответното имущество;
4. други данни, които са необходими за
индивидуализация на имуществото, върху
което е наложено обезпечение.
(2) Образецът на регистъра се утвърждава
със заповед на председателя на комисията.
(3) Разпореждането с имотите или обременяването им с тежести, или поемането
на каквито и да е задължения от страна на
проверяваното лице, които биха довели до
затруднения за удовлетворяването на правата
по съдебното решение за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество,
няма действие по отношение на държавата.
(4) Комисията издава удостоверения за наличието на обезпечителни мерки, наложени по
този закон, в 7-дневен срок от постъпването
на искане от съда, съдебните изпълнители,
органите на Националната агенция за приходите и от други държавни органи.
Раздел ІІ
Управление на отнетото имущество
Чл. 87. (1) Създава се Междуведомствен
съвет за управление на отнетото имущество,
наричан по-нататък „съвета“.
(2) Съветът е колективен орган, който се
състои от заместник-министри, определени
от министъра на правосъдието, министъра
на финансите, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, министъра на труда и социалната политика и министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(3) Председател на съвета е заместникминистър на финансите.
(4) Дейността на съвета се осигурява технически от администрацията на Министерството
на финансите.
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Чл. 88. (1) Комисията ежемесечно уведомява съвета за влезлите в сила съдебни
решения за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество.
(2) Комисията незабавно предоставя влезлите в сила съдебни решения за вписване в
съответните служби по вписванията – за недвижимите имоти, а за моторните превозни
средства – на съответните структурни звена
на Министерството на вътрешните работи.
(3) Влезлите в сила съдебни решения за
отнемане, издадените въз основа на тях изпълнителни листове и всички други документи,
необходими за изпълнение на решението за
отнемане, се изпращат от комисията на съвета в тридневен срок от комплектуването
на преписката.
(4) За заседанията на съвета комисията
изготвя отделен доклад по всеки конкретен
случай.
Чл. 89. (1) Съветът предлага на Министерския съвет да предостави за управление на
бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции отнетото по реда
на този закон имущество или да възложи
продажбата му.
(2) Съветът заседава най-малко веднъж на
два месеца и приема решения с обикновено
мнозинство.
(3) На заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на Националното
сдружение на общините в Република България,
на организации с идеална цел, браншови и
професионални организации.
(4) Съветът утвърждава правила за организацията на дейността си.
Чл. 90. (1) Имуществото, за което е взето
решение за продажба, се продава от Националната агенция за приходите по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Съветът изпраща на Националната
агенция за приходите решението по ал. 1 за
изпълнение, в 7-дневен срок от приемането
му, заедно с комплектуваната преписка по
чл. 88, ал. 3.
(3) Ако след изчерпване на способите за
продажба по реда на Данъчно-осигурителни я процесуа лен кодекс им у ществото не
бъде продадено, Националната агенция за
приходите уведомява писмено съвета, като
връща преписката за вземане на последващо
решение за управление и разпореждане с
имуществото.
(4) В случаите, когато имущество е предоставено за управление, съответната бюджетна
организация или община възстановява на
Националната агенция за приходите разходите, свързани с управлението, съхранението
и организирането на продажбата на това
имущество.
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Г л а в а

о с м а

ОТГОВОРНОСТ
Чл. 91. Всяко лице, претърпяло вреди от
незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица
по този закон, извършени при или по повод
изпълнение на правомощията или службата
им, може да предяви иск за обезщетение
срещу държавата при условията и по реда
на Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди.
Г л а в а

д е в е т а

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 92. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество обменя информация
за целите на този закон с компетентните
органи на други държави и с международни
организации въз основа на международни
актове и международни договори, които са в
сила за Република България.
Г л а в а

д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 93. (1) За нарушение на задължението
по чл. 34 на виновните длъжностни лица се
налага глоба от 1000 до 5000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.
(2) Когато нарушението на чл. 34 е извършено от търговско дружество, банка или друга
кредитна институция, се налага имуществена
санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
Чл. 94. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от определени от
председателя на комисията длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
председателя на комисията.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Имущество“ е пари, активи от всякакъв
вид – материални или нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени
вещни права.
2. „Контролиране на юридическо лице“ е
налице, когато:
а) физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или
от капитала на юридическото лице и пряко
или непряко го контролира;
б) физическо лице е контролиращо по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби
на Търговския закон;
в) в полза на физическо лице се управлява
или разпределя 50 на сто или повече от имущес
твото на юридическо лице с нестопанска цел;
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г) в полза на група от физически лица е
създадено или действа юридическо лице с
нестопанска цел.
3. „Членове на семейството“ са съпруг,
лицето, с което проверяваното лице е във
фактическо съжителство, и ненавършилите
пълнолетие деца.
4. „Доходи“ са: възнаграждение, получено
от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен
труд, доходи от упражняване на свободни
професии, чистият доход от предприемаческа
дейност, дивиденти и лихви, други доходи от
движима и недвижима собственост, доходи
от селскостопанска дейност и търговия на
дребно, други доходи от лотарийни и спортни
залагания, лихви, лицензионни и комисионни
възнаграждения, приходи от продажба на
имущество, от застраховка, от съдебни дела,
отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи,
приходи и източници на финансиране.
5. „Нетни доходи“ са доходи, приходи или
източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни
разходи от проверяваното лице и членовете
на семейството му.
6. „Обичайни разходи“ са разходите за
издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на Националния
статистически институт.
7. „Значително несъответствие“ е онзи размер на несъответствието между имуществото
и нетния доход, който надвишава 250 000 лв.
за целия проверяван период.
8. „Преобразу ване на им у ществото“ е
налице, когато срещу имуществено право се
придобива друго имуществено право – изцяло или отчасти, без съответната част да е
незначителна.
9. „Свързани лица“ са съпруг или лице, с
което проверяваното лице е във фактическо
съжителство; бивш съпруг, бракът с когото
е прекратен до 5 години преди началото на
проверката на комисията; роднини по права
линия без ограничение в степените; роднини по съребрена линия – до четвърта степен
вк лючително, и по сватовство – до втора
степен включително.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Законът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86
и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52,
59 и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12, 32
и 42 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г.) се отменя.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

§ 3. (1) В двумесечен срок от влизането в
сила на закона Народното събрание избира,
а президентът и министър-председателят наз
начават членове на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество.
(2) Мандатът на заварените при влизането
в сила на закона членове на Комисията за
установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, се прекратява с избирането, съответно назначаването на членовете
на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество.
(3) Активите, пасивите, архивът и другите
права и задължения на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, се поемат от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество.
(4) В едномесечен срок от определянето
на състава є комисията по ал. 1 приема правилника по чл. 20.
(5) Трудовите правоотношения на служителите на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
се уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 4. Назначените до влизането в сила на
закона органи по чл. 13, ал. 1 са длъжни в
едномесечен срок от влизането му в сила
да предприемат необходимите действия за
отстраняване на несъвместимостта по чл. 8,
ал. 3, т. 1, 3 и 5.
§ 5. Неприключилите до влизането в сила
на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна
дейност, се довършват при условията и по
реда на отменения Закон за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност.
§ 6. Законът се прилага и по отношение
на имущество, придобито незаконно преди
влизането му в сила.
§ 7. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Националната агенция за приходите предава на Междуведомствения съвет за
управление на отнето в полза на държавата
имущество преписките за непродаденото към
датата на влизане в сила на закона имущес
тво, което е отнето в полза на държавата по
реда на отменения Закон за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност, за вземане на решение
по този закон.
§ 8. Инструкцията по чл. 30, ал. 2 се приема в тримесечен срок от влизането в сила
на закона.
§ 9. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (обн., ДВ, бр. 60 от
1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г.,
бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.
и бр. 17 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
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а) създава се нова ал. 2:
„(2) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. Създава се чл. 2а:
„Отговорност за дейност на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
Чл. 2а. Държавата отговаря за вредите,
причинени на граждани и юридически лица
от незаконосъобразни актове, действия или
бездействия на органите и на длъжностните
лица по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество,
извършени при или по повод изпълнение на
правомощията или службата им.“
§ 10. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.;
изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59
от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36
от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г.) в чл. 3, ал. 2,
чл. 4а и 12 думите „Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност“ се заменят с „Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество“.
§ 11. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и
95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г.) в чл. 35, ал. 6, т. 4 думите
„Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност“ се заменят
с „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“.
§ 12. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и
69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г.) в чл. 25,
ал. 2 думите „Закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност“ се заменят със „Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество“.
§ 13. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г.) в чл. 62,
ал. 6, т. 4 думите „Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност“ се заменят с „Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество“.
§ 14. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
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2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 26 от
2012 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност“ се заменят с „Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните є
дирекции“.
§ 15. В Закона за публичност на имущест
вото на лица, заемащи висши държавни
длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм.,
бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г.)
в чл. 2, ал. 1 се създава т. 26а:
„26а. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество;“.
§ 16. Законът влиза в сила в 6-месечен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 3 май 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4681
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
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Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за държавния служител, приет от ХLI Народно
събрание на 9 май 2012 г.
Издаден в София на 14 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30
и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43,
94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от
2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; бр. 91 от
2010 г. – Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18
и 100 от 2011 г., бр. 15 и 20 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създава изречение
второ: „Държавни служители са и лицата, на
които специален закон предоставя статут на
държавен служител при спазване изискванията
на този закон.“
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§ 2. В чл. 10б, ал. 3 се създава изречение
второ: „За главните секретари в случаите по
чл. 2, ал. 1, изречение второ се прилага ал. 2.“
§ 3. В чл. 11, ал. 2, т. 6 думите „и допълнителните възнаграждения“ се заличават.
§ 4. В чл. 29, ал. 2 думите „и основанията за
тяхното получаване“ се заменят с „основанията
за тяхното получаване, както и възложителя/
работодателя, който ги е изплатил“.
§ 5. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „брутна“ се заменя с „основна“.
2. В ал. 2 думата „брутната“ се заменя с
„основната“.
§ 6. В чл. 61, ал. 3 думата „брутната“ се
заменя с „основната“.
§ 7. Член 67 се изменя така:
„Брутна заплата
Чл. 67. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
(2) Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по чл. 107а
от Кодекса на труда и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в
размер не по-малък от 70 на сто от разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(3) Минималните и максималните размери
на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения,
както и редът за получаването им се определят
с наредба на Министерския съвет и не могат
да бъдат по-ниски от определените в трудовото
законодателство.
(4) Органът по назначаването определя
индивидуалния размер на основната заплата
на държавния служител, като отчита нивото
на заеманата длъжност, квалификацията и
професионалния опит.
(5) Индивидуалната основна заплата на
служителя може да се увеличава:
1. въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността;
2. при завръщане от отпуск за бременност
и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година
или при възстановяване на уволнен служител;
5. при завръщане на служител, изпратен в
друга административна структура по реда на
чл. 81б;
6. при преназначаване на друга длъжност в
по-високо ниво на основната заплата.
(6) Определянето и увеличаването на индивидуалния размер на основната заплата на
държавния служител се извършва по реда на
наредбата по ал. 3.
(7) Допълнителните възнаграждения са:
1. допълнително възнаграждение за нощен
труд;
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2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;
3. допълнително възнаграждение за работа
през официалните празници;
4. допълнително възнаграждение за времето
на разположение;
5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
(8) Допълнителното възнаграждение по ал. 7,
т. 5 се определя за точно и в срок изпълнение
на поставените задачи, като се изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли
и октомври за текущата година и през месец
януари – за предходната година, въз основа на
оценка по ред, определен в наредбата по ал. 3.
(9) Разходите за допълнителните възнаграждения по ал. 7 са в размер не повече от 30 на
сто от разходите за заплати, възнаграждения и
задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(10) Размерът на допълнителното възнаг
раждение по ал. 7, т. 5, което може да получи
държавен служител, не може да надвишава 80
на сто от начислените му за съответната година
основни заплати.
(11) На държавния служител не може да
се определят допълнителни възнаграждения
на основания, различни от посочените в този
закон. В други закони не може да се определят
допълнителни възнаграждения на държавния
служител.“
§ 8. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Повишаването в ранг се извършва въз
основа на годишната оценка на изпълнението
на длъжността на държавния служител: при две
или три последователни годишни оценки – за
младшите рангове, и при три или четири пос
ледователни годишни оценки – за старшите
рангове, при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 76, ал. 11.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „при
условие че при атестирането е получил найвисоката оценка“ се заменят с „при условие
че е получил най-високата годишна оценка на
изпълнението на длъжността“.
§ 9. След чл. 75 се създава наименование:
„Раздел VIIa Оценяване на изпълнението“.
§ 10. Член 76 се изменя така:
„Оценяване на изпълнението
на длъжността
Чл. 76. (1) Държавният служител ежегодно
се оценява за изпълнението на длъжността.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31
декември на съответната година.
(3) Всеки служител, който има действително
отработени най-малко 6 месеца за една календарна година, подлежи на оценяване.
(4) Оценяването на изпълнението на длъжността на служителя се извършва от оценяващ
ръководител, на когото служителят е непосредствено подчинен.
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(5) Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва въз основа на:
1. постигането на предварително определени
цели или изпълнението на преките задължения
и поставените задачи;
2. показаните компетентности.
(6) Целите по ал. 5, т. 1 трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура
като цяло и/или на административното звено,
измерими по обем, качество и срокове.
(7) Оценяващият ръководител е длъжен да
извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на
обективно установими факти и обстоятелства.
Годишната оценка на изпълнението на длъжността се мотивира писмено, като държавният
служител се запознава с направената му оценка.
(8) Оценяващият ръководител предава на
контролиращия ръководител, на когото той е
непосредствено подчинен, годишната оценка
на изпълнението на длъжността на държавния
служител.
(9) В 7-дневен срок от запознаване с направената му оценка държавният служител може
да я оспори пред контролиращия ръководител,
като подаде мотивирано писмено възражение.
(10) След изтичането на срока по ал. 9 контролиращият ръководител може да потвърди
годишната оценка на държавния служител или
да я промени с една оценка.
(11) Редът за оценяване на изпълнението
на длъжността се определя с наредба на Министерския съвет.“
§ 11. В чл. 77, ал. 2 думите „брутната си
заплата“ се заменят с „основната си заплата,
определена към момента на събитието“.
§ 12. В чл. 82, ал. 4 думите „най-високата
оценка при атестирането“ се заменят с „найвисоката годишна оценка на изпълнението на
длъжността“.
§ 13. В чл. 85, ал. 3 думата „брутната“ се
заменя с „основната“.
§ 14. В чл. 86 заглавието се изменя така:
„Командироване в друго населено място“.
§ 15. Създава се чл. 86а:
„Командироване в друга администрация
Чл. 86а. (1) Органът по назначаването,
след получено писмено съгласие на държавния
служител, може да командирова държавния
служител временно да изпълнява службата си
в друга администрация за срок до две години,
с възможност за еднократно удължаване на
срока на командироването.
(2) За времето на командироването държавният служител получава от приемащата
администрация задачи, свързани с неговата
квалификация и опит, основани на досегашната
му служба.
(3) За времето на командироването държавният служител получава основната си заплата,
съответно основното си възнаграждение, и
допълнителни възнаграждения от изпращащата
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администрация. Ръководителят на приемащата
администрация изпраща периодично на изпращащата администрация оценка за работата на
командирования служител и друга информация,
необходима за оценяване на изпълнението на
длъжността му.“
§ 16. В наименованието на глава пета думите
„и награди“ се заличават.
§ 17. В глава пета в наименованието на
раздел І думите „и награди“ се заличават.
§ 18. В чл. 88 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „и награди“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 19. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заповедта за прекратяване на
служебното правоотношение бъде отменена
от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение
в размер на основната си заплата, определена
към момента на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да
заеме службата, за цялото време, през което
не заема държавна служба, но не за повече
от 6 месеца. Когато е бил назначен на друга
държавна служба с по-ниска заплата или е
получавал възнаграждение за друга работа в
по-нисък размер, той има право на разликата
в заплатите или на разликата между заплатата
и възнаграждението, изчислени въз основа на
основната заплата, съответно основното възнаграждение.“
2. В ал. 2 думата „брутната“ се заменя с
„основната“.
3. В ал. 3 и 4 думата „брутни“ се заменя с
„основни“.
§ 20. В чл. 105, ал. 3 думата „брутната“ се
заменя с „основната“.
§ 21. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „брутна“ се заменя с „основна“ и навсякъде думата „брутни“ се заменя
с „основни“.
2. В ал. 4 думата „брутната“ се заменя с
„основната“.
§ 22. В чл. 107, ал. 2 думите „обща оценка
при атестиране“ се заменят с „годишна оценка
на изпълнението на длъжността“.
§ 23. В чл. 107а, ал. 1, изречение първо
думата „брутна“ се заменя с „основна“.
§ 24. В чл. 122, ал. 3 думата „брутната“ се
заменя с „основната.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
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133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15 и 20 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 107а:
а) в ал. 5 накрая се добавя „и основанията
за тяхното получаване“;
б) алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Разходите за основни заплати на служителите, работещи по трудово правоотношение
в държавната администрация, и на държавните
служители по Закона за държавния служител
и дължимите за тях осигурителни вноски за
сметка на осигурителя са в размер не помалък от 70 на сто от разходите за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни
вноски по бюджетите на разпоредителите с
бюджетни кредити.
(9) Минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени,
размерите на допълнителните възнаграждения
на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, както
и редът за получаването им се определят с
наредба на Министерския съвет.“;
в) създават се нови ал. 10 и 11 и ал. 12, 13,
14, 15, 16 и 17:
„(10) Индивидуалният размер на основната
заплата се определя в зависимост от нивото
на заеманата длъжност, квалификацията и
професионалния опит.
(11) Индивидуалната основна заплата на
служителя може да се увеличава:
1. въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността;
2. при завръщане от отпуск за бременност
и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година
или при възстановяване на уволнен служител;
5. при преназначаване на друга длъжност в
по-високо ниво на основната заплата.
(12) Определянето и увеличаването на индивидуалния размер на основната заплата на
служителя се извършва по реда на наредбата
по ал. 9.
(13) Допълнителните възнаграждения на
служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са:
1. допълнително възнаграждение за нощен
труд;
2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;
3. допълнително възнаграждение за работа
през официалните празници;
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4. допълнително възнаграждение за времето
на разположение;
5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
(14) Допълнителното възнаграждение по
ал. 13, т. 5 се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и се изплаща
четири пъти годишно – през месец април, юли
и октомври през текущата година и през месец
януари – за предходната година, въз основа на
оценка по ред, определен в наредбата по ал. 9.
Размерът на допълнителното възнаграждение по
ал. 13, т. 5, което може да получи служителят,
не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.
(15) Разходите за допълнителните възнаграждения по ал. 13 са в размер не повече от 30 на
сто от разходите за заплати, възнаграждения и
задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(16) На служителите, работещи по трудово
правоотношение в държавната администрация,
не може да се определят допълнителни възнаг
раждения на основания, различни от посочените
в този кодекс. В други закони не може да се
определят допълнителни възнаграждения на
служителите.
(17) Възнаграждението за платен годишен
отпуск и обезщетенията по този кодекс за служителите, работещи по трудово правоотношение
в държавната администрация, се определят въз
основа на индивидуалната основна месечна
заплата към датата на започване ползването на
отпуска или датата на възникване на основанието за получаване на съответното обезщетение.“;
г) досегашната ал. 10 става ал. 18 и в нея
думите „се атестират“ се заменят с „ежегодно
се оценяват за изпълнението на длъжността“;
д) досегашната ал. 11 става ал. 19.
2. В чл. 416 ал. 9 и 10 се отменят.
§ 26. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г.,
бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г.,
бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г.,
бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105
и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г.,
бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г.,
бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и
105 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) В дейността си Съветът за електронни медии се подпомага от администрация,
чиято структура и щат определя самостоятелно
съобразно средствата, предвидени за съответната година. За администрацията на Съвета
за електронни медии се прилага Законът за
администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
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(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
2. В чл. 31, ал. 2, т. 7 думите „админист
ративно-техническите служби“ се заменят с
„администрацията“.
§ 27. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67
от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и
бр. 99 от 2011 г.) в чл. 35г се правят следните
изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
2. В ал. 4 думите „не се прилага Законът за
администрацията“ се заменят със „се прилага
Законът за администрацията, доколкото друго
не е предвидено в този закон“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 28. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г. , бр. 12, 17, 27 и 97 от
2010 г., бр. 105 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 27, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. упражнява функциите на орган по наз
начаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на съвета;“.
2. В чл. 28:
а) в ал. 1 след думата „администрация“ се
поставя запетая и се добавя „за която се прилага Законът за администрацията, доколкото
друго не е предвидено в този закон“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 и ал. 4, 5 и 6 се отменят.
3. В чл. 51, ал. 2 думите „за капиталови
разходи“ и „за подобряване на материалната
база, за квалификация и обучение“ се заличават.
§ 29. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
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бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 4 и 5 се отменят.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „Към комисията се обособяват“ се заменят с „Комисията се подпомага
от администрация, организирана в“;
б) създава се ал. 7:
„(7) За администрацията на комисията се
прилага Законът за администрацията, доколкото
друго не е предвидено в този закон.“
3. В чл. 20:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Служители на комисията не могат да
бъдат лица, които не отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител,
съответно на чл. 107а от Кодекса на труда и
които:
1. упражняват контрол върху поднадзорното
лице, или притежават пряко или чрез свързани
лица над 5 на сто от правата на глас в общото
събрание или от капитала на поднадзорното
лице;
2. са членове на управителни или контролни
органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват
поднадзорното лице, без да са членове на
неговите управителни или контролни органи;
3. работят по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Служителите от администрацията на
комисията подават декларация по чл. 29 от
Закона за държавния служител, съответно
по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда. Друго
имущество, предмет на деклариране, редът
за деклариране, съхраняването и достъпът до
информацията, съдържаща се в декларациите,
се определят с правилника за устройството и
дейността на комисията.“
4. В чл. 21:
а) заглавието се изменя така: „Права“;
б) алинеи 1, 2 и 3 се отменят;
в) в ал. 5 след думата „трудов“ се добавя
„или служебен“.
§ 30. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм.,
бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и
97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г. и бр. 25
от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 4:
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а) в ал. 3 се създава изречение второ: „За
администрацията на комисията се прилага
Законът за администрацията, доколкото друго
не е предвидено в този закон.“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
2. В чл. 7, ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. упражнява функциите на орган по наз
начаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;“
б) досегашната т. 4 става т. 5.
3. В чл. 14 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 31. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86
и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52,
59 и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12, 32
и 42 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 12:
а) алинея 9 се изменя така:
„(9) Комисията се подпомага от админист
рация, която включва и териториалните звена,
които са със статут на дирекции. За администрацията на комисията се прилага Законът
за администрацията, доколкото друго не е
предвидено в този закон.“;
б) създава се нова ал. 10:
„(10) Дейността на администрацията се
осъществява от държавни служители и от
лица, работещи по трудово правоотношение.
За служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
в) досегашните ал. 10 и 11 стават съответно
ал. 11 и 12.
2. В чл. 13, ал. 2 се създава т. 6:
„6. упражнява функциите на орган по
назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията.“
3. В чл. 15, ал. 1 думите „ал. 10“ се заменят
с „ал. 11“.
4. В чл. 17, ал. 1 думите „ал. 10“ се заменят
с „ал. 11“.
5. В чл. 18 навсякъде думите „ал. 10“ се
заменят с „ал. 11“.
6. В чл. 20 думите „ал. 10“ се заменят с
„ал. 11“.
7. В чл. 22, ал. 3 думите „ал. 10“ се заменят
с „ал. 11“.
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§ 32. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ,
бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10, 26 и 101 от 2009 г.
и бр. 62 и 97 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 22а:
а) в ал. 4 се създава изречение второ: „За
администрацията на комисията се прилага
Законът за администрацията, доколкото друго
не е предвидено в този закон.“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „на комисията“ се добавя „и на
администрацията“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7.
2. В приложението към чл. 12, т. 2 навсякъде
думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.
§ 33. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98
и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7 и 21 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 33:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Дейността на Националния осигурителен
институт се осъществява от администрация, в
която работят лица по служебно и по трудово
правоотношение. За служителите по трудово
правоотношение се прилага чл. 107а от Кодек
са на труда.
(4) За администрацията на Националния
осигурителен институт се прилага Законът за
администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
нова ал. 5 и ал. 6.
3. В чл. 37, ал. 5 се създава т. 10:
„10. упражнява функциите на:
а) орган по назначаването по отношение на
държавните служители;
б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение.“
4. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „т. 1 – 9“.
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§ 34. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58,
59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99
и 100 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Служителите в централното управление,
районните здравноосигурителни каси и поделенията на районните здравноосигурителни
каси заемат длъжности по служебно или по
трудово правоотношение. За служителите по
трудово правоотношение се прилага чл. 107а
от Кодекса на труда.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) За структурните звена на НЗОК по
ал. 2 се прилага Законът за администрацията,
доколкото друго не е предвидено в този закон.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
2. В чл. 19, ал. 7:
а) в т. 11 думите „директорите на РЗОК и
с работещите в централното управление на
НЗОК“ се заменят с „и директорите на РЗОК“;
б) създава се т. 11а:
„11а. упражнява функциите на:
а) орган по назначаването по отношение на
държавните служители;
б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в
администрацията на НЗОК;“.
3. В чл. 20, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 35. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.;
изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и
113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от
2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80,
96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.,
бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и
85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20:
а) в т. 4 думите „служителите на фонда и“
се заличават;
б) създава се нова т. 5:
„5. упражнява функциите на орган по наз
начаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на фонда;“
в) досегашната т. 5 става т. 6.
2. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Министерският съвет приема устройствен правилник за организация на работата
на фонда и на неговата администрация.“
3. В чл. 29:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За администрацията на фонда се прилага
Законът за администрацията, доколкото друго
не е предвидено в този закон.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 36. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 21д ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Агенцията прилага Закона за админист
рацията, доколкото друго не е предвидено в
този закон.
(2) Правоотношенията на служителите с
агенцията се уреждат при условията и по реда
на Закона за държавния служител и на Кодекса
на труда. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
2. В чл. 22:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността на централната админист
рация и на администрацията на областните
пътни управления се осъществява от държавни
служители и от лица, работещи по трудово
правоотношение.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 37. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г.,
бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от
2010 г. и бр. 17 от 2011 г.) в чл. 91 ал. 5, 6 и
7 се отменят.
§ 38. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74
от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г. и бр. 26
от 2011 г.) в чл. 11, ал. 2 т. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 39. В Закона за Българската агенция по
безопасност на храните (ДВ, бр. 8 от 2011 г.)
в чл. 13 т. 11 и 14 се отменят.
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§ 40. В Закона за държавната финансова
инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98
от 2008 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 60 от 2011 г.)
в чл. 11 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 41. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г.) в чл. 27 се
правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 42. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г. и бр. 35
от 2011 г.) в чл. 6 ал. 6 и 7 се отменят.
§ 43. В Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г. и бр. 73 от 2011 г.)
в чл. 13 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 44. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г. и бр. 18 от
2011 г.) в чл. 196 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 45. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50,
59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10а, ал. 3 т. 8 и 9 се отменят.
2. В чл. 24 ал. 2 се отменя.
3. В чл. 116е т. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 46. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 39 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10а ал. 3 и 4 се отменят.
2. В чл. 83 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 47. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45
и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105
от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от
2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г.,
бр. 19 и 39 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11 ал. 4 се отменя.
2. В чл. 58а ал. 3 се отменя.
§ 48. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 15 от 2012 г.)
в чл. 229, ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 49. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
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на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от
2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88
и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12,
60 и 61 от 2011 г.) в чл. 22 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 т. 3, 8 и 10 се отменят.
2. В ал. 2 т. 4 и 5 се отменят.
§ 50. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и
83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30
и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от
2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г. и бр. 82 от
2011 г.) в чл. 14 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 51. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.)
чл. 18 се отменя.
§ 52. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г.) в чл. 11а ал. 5 и 6 се отменят.
§ 53. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
(обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 97 от 2010 г.) в чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 54. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от
2010 г.) чл. 29 се отменя.
§ 55. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от
2011 г. ) в чл. 18 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 56. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и
26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г.,
бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г.,
бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22
от 2012 г.) в чл. 8, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 57. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77,
88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и
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105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и
42 от 2011 г. и бр. 32 от 2012 г.) в чл. 64 ал. 1
и 2 се отменят.
§ 58. В Закона за особените залози (обн.,
ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и
43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53,
59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от
2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) чл. 25а се отменя.
§ 59. В Закона за патентите и регистрацията
на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.;
изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81
от 1999 г., бр. 45 и 66 от 2002 г.; попр., бр. 68
от 2002 г.; изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от
2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.
и бр. 19 от 2010 г.) в чл. 79 ал. 3 се отменя.
§ 60. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88,
94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110
от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18,
50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г. и
бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 изречение трето се отменя.
2. В чл. 22д, ал. 1, т. 6 думите „назначаване,
работната заплата и допълнителното материално стимулиране“ се заменят с „назначаване
и работната заплата“.
§ 61. В Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника (обн., ДВ,
бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и
88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 28 от
2011 г.) в чл. 23 ал. 5 се отменя.
§ 62. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95
от 2009 г. и бр. 28 от 2011 г.) чл. 43 се отменя.
§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г. и бр. 8
и 19 от 2011 г.) в чл. 53 се правят следните
изменения:
1. В ал. 2:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) в т. 3 тирето и думите „25 на сто от
средствата, събрани по ал. 1, т. 2“ се заличават;
в) точка 6 се отменя.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 64. В Закона за статистиката (обн., ДВ,
бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45
и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88
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от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г.,
бр. 42 и 95 от 2009 г. и бр. 97 от 2010 г.) в
чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 65. В Закона за съхранение и търговия със
зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101
от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88
от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 4б се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3, 6 и 9 се отменят.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 66. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г.,
бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и
76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от
2009 г., бр. 80 от 2010 г. и бр. 38 от 2011 г.) в
чл. 59а ал. 4 се отменя.
§ 67. В Закона за търговския регистър (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г.,
бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105
от 2011 г. и бр. 25 от 2012 г.) чл. 39 се отменя.
§ 68. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29 и 32 от 2012 г.) в чл. 221
ал. 6 се отменя.
§ 69. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и
88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32 от
2012 г.) в чл. 43а, ал. 5 т. 3 се отменя.
§ 70. В Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г.,
бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 59
и 98 от 2010 г. и бр. 60 от 2011 г.) в чл. 5 ал. 7
се изменя така:
„(7) Средствата по ал. 3 и 5 постъпват в Министерството на здравеопазването и се включват
по бюджетите на центровете за трансфузионна
хематология.“
§ 71. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44
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от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от
2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от
2011 г.) в чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението
на общинския съветник за един месец не може
да надвишава 30 на сто от средната брутна
работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното
тримесечие, а на председателя на общинския
съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета
на съответната община.“
§ 72. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г.) в чл. 275
ал. 3 се отменя.
§ 73. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65
от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г. и бр. 19 от
2011 г.) в чл. 74 ал. 3 се отменя.
§ 74. В Закона за лова и опазване на дивеча
(обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г.,
бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82
и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69
и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73
и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) в
чл. 96 ал. 5 се отменя.
§ 75. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр.,
бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10
от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104
от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36,
71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85
от 2010 г. и бр. 92 от 2011 г.) в чл. 360 ал. 6
се отменя.
§ 76. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и
153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18
и 97 от 2010 г. и бр. 39 и 42 от 2011 г.) в чл. 5,
ал. 3 думите „включително за повишаване
квалификацията на служителите“ се заличават.
§ 77. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88 и 99 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 34, 37,
80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г.,
бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г.,
бр. 101 и 102 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.) в
чл.106а ал. 2 и 3 се отменят.
§ 78. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от
1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12
от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70
от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37,
105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г.,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102
от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81
и 99 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 64б ал. 7 се отменя.
2. В чл. 122в, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 79. В Закона за защита от дискриминация
(обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и
100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74
и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от
2011 г.) в чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „атестиране“ се заменя с
„оценяване“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 80. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42 от
2009 г., бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.;
бр. 95 от 2011 г. – Решение № 11 на Конституционния съд от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. Член 54 се отменя.
2. В чл. 57, ал. 1 думите „и награди“ се
заличават.
§ 81. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69,
94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81
от 2011 г.) в глава петнадесета, раздел ІV се
създава чл. 192в:
„Чл. 192в. Министърът на вътрешните работи, след получено писмено съгласие на
държавния служител, може да командирова
държавния служител временно да изпълнява
служба в друга администрация за срок до две
години, с възможност за еднократно удължаване
на срока на командироването.“
§ 82. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г.) се създава чл. 72б:
„Чл. 72б. Председателят на агенцията, след
получено писмено съгласие на държавния
служител, може да командирова държавния
служител временно да изпълнява служба в
друга администрация за срок до две години, с
възможност за еднократно удължаване на срока
на командироването.“
§ 83. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.) се създава
чл. 290а:
„Чл. 290а. Министърът на отбраната, след
получено писмено съгласие на цивилния служител по служебно правоотношение, може да
командирова цивилния служител по служебно
правоотношение временно да изпълнява служба
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в друга администрация за срок до две години,
с възможност за еднократно удължаване на
срока на командироването.“
§ 84. В срок до един месец от обнародването
на този закон в „Държавен вестник“:
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията
в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройс
твените актове на съответната администрация
в съответствие с този закон.
§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от
администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит,
Закона за електронните съобщения, Закона за
Комисията за финансов надзор, Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, Кодекса за социално осигуряване,
Закона за здравното осигуряване, Закона за
подпомагане на земеделските производители и
Закона за пътищата се уреждат при условията
и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния
служител се:
1. присъжда определения в Класификатора
на длъжностите в администрацията минимален
ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна
заплата.
(3) Допълнително необходимите средства
за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се
осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по
бюджетите на съответните разпоредители с
бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка
на Държавен фонд „Земеделие“, произтичащи
от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната
здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети,
произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите
правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон индивидуалната основна
месечна заплата на служителя се определя
така, че същата, намалена с дължимия данък и
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задължителните осигурителни вноски за сметка
на осигуреното лице, ако са били дължими, да
не е по-ниска от получаваната до този момент
брутна месечна заплата, намалена с дължимите
задължителни осигурителни вноски за сметка
на осигуреното лице, ако са били дължими, и
дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното
месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се
изплащат постоянно заедно с полагащата се
основна месечна заплата или основно месечно
възнаграждение и са в зависимост единствено
от отработеното време.
§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.
с изключение на § 84, който влиза в сила от
деня на обнародването на закона в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 9 май 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4894

За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Пламен Орешарски
и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите
Симеон Дянков относно Национална програма
за реформи
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България,
чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, като взе
предвид, че актуализираната Национална програма за реформи (НПР):
запазва националните цели в изпълнението
на стратегия „Европа 2020“, дефинирани в НПР
2011 – 2015 г.;
включва мерки в съответствие с интегрираните насоки за растеж и заетост и седемте
водещи инициативи по стратегия „Европа 2020“;
осъвременява макроикономическия сценарий за развитие в съответствие с последните
публикувани прогнози на Европейската комисия
и Международния валутен фонд;
представя изпълнението на планираните
структурни реформи за повишаване на потенциала за растеж на икономиката и постигане
на по-висок жизнен стандарт при спазване на
бюджетните ограничения,
РЕШИ:
Задължава правителството при последваща
актуализация да докладва пред Народното
събрание за изпълнението на мерките, зало-
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жени в програмата, преди всичко в областта
на фискалната политика, електронното управление, подобряване на енергийната ефективност, административната реформа, както и
реформата в системата на здравеопазването
и образованието.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 10 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4859

РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 7 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
РЕШИ:
1. Избира за членове на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия:
Айруш Ибрахим Хаджи,
Апостол Иванов Димитров,
Борис Сребров Михайлов,
Георги Вълчинов Пангаров,
Евтим Костадинов Костадинов,
Екатерина Пейкова Бончева-Лисичарова,
Иванка Жекова Витанова,
Мариана Иванова Даракчиева,
Орхан Ахмедов Исмаилов.
2. От състава на комисията избира за:
– председател – Евтим Костадинов Костадинов;
– заместник-председател – Айруш Ибрахим
Хаджи;
– секретар – Мариана Иванова Даракчиева.
Решението е прието от 41-oто Народно
събрание на 17 май 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5003
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Меглена Иванова ПлугчиеваАлександрова за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Конфедерация Швейцария.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4797

УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България във Великата
социалистическа народна Либийска арабска
Джамахирия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4798

УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Таня Димитрова Димитрова за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Хърватия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4799
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета
с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г.
и бр. 3 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „изм. и доп.,
бр. 81 от 2010 г.“ се добавя „и бр. 3 от 2011 г.“.
§ 2. В чл. 2 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Извършването на ЕО е задължително
за плановете и програмите, които:
1. се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) и са
включени в приложение № 1, или
2. има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони
от мрежата „Натура 2000“ съгласно решение
по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони.
(2) Необходимостта от ЕО се преценява
по реда на глава втора за:
1. планове и програми и техните изменения
по чл. 85, ал. 1 ЗООС, които определят ползване на малки територии на местно равнище
и са включени в приложение № 2;
2. изменения на планове и програми по
ал. 1;
3. планове и програми и техните изменения
извън приложения № 1 и 2, които очертават
рамката за бъдещо развитие на инвестиционни
предложения по приложение № 1 към чл. 92,
т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и
2 ЗООС и за които се предполага, че ще имат
значително въздействие върху околната среда
и човешкото здраве при прилагането им.“
§ 3. В чл. 7, ал. 3 думите „страницата на
МОСВ в интернет“ се заменят с „интернет
страниците на МОСВ и на РИОСВ“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 се създава т. 6:
„6. нормативни изисквания за провеждане
на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по
отношение на околна среда и човешко здраве.“
§ 5. В чл. 13 се създава ал. 4:
„(4) При необходимост компетентният орган
или оправомощено от него длъжностно лице
съгласува писмено с органа по прилагането
на плана или програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана или
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програмата по отношение на околна среда и
човешко здраве, като определя срок за отговор до 14 дни. Когато в поставения срок не
се получи становище, се счита, че мерките
са съгласувани.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в т. ч. за предпочитаната алтернатива
от гледна точка на околната среда“;
б) в т. 4 думите „условия и/или мерки“ се
заменят с „условия, мерки и ограничения“;
в) създава се т. 5:
„5. мерки за наблюдение и контрол по време
на прилагане на плана или програмата – при
необходимост.“
2. В ал. 3 накрая се добавя „и човешкото
здраве“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) В срок 3 дни от произнасянето
си по чл. 14, ал. 2 компетентният орган или
оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя решението на възложителя
на плана/програмата със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването
чрез страницата на възложителя в интернет
и/или по друг подходящ начин;
2. предоставя информация за решението
и за достъпа до него чрез поставяне на съобщение на страницата си в интернет и на
подходящо място в сградата си;
3. предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/
одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.
(2) При решение да не се извършва екологична оценка възложителят и/или органът по
приемане/одобряване/утвърждаване на плана
или програмата оповестява решението и при
обявяването на плана или програмата, предвиден в съответния специален закон, заедно
със справката по чл. 29, ал. 1.“
§ 8. В чл. 16, ал. 4 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думите „плана/програмата“
се добавя „на доклада по оценка на степента
на въздействие, когато такъв е изискан от
компетентния орган по околна среда“ и се
поставя запетая.
2. В т. 5 накрая се добавя „и предложените
мерки, в т. ч. за съобразяване със заключения
и мерки в доклада за оценка на степента на
въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда“.
§ 9. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) Консултациите по ал. 1 и 4 се провеждат
по схема, разработена от възложителя, която
се консултира с компетентния орган по чл. 4.
В схемата се включват и предвидените начини
за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2,
3 и 5 и общественото обсъждане по чл. 21.“
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§ 10. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „провеждат
консултации за определяне обхвата на оценката“ се заменят с „подготвят задание за
определяне обхвата на оценката, по което
провеждат консултации“.
2. В т. 3 накрая се добавя „съгласно схемата
по чл. 19, ал. 3“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „в“ след думите „30
дни след“ се добавя „публикуването на съобщението и“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) След предоставяне от възложителя на
документацията по ал. 3 компетентният орган
по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице съгласува писмено с органа по
прилагането на плана или програмата мерки
за наблюдение и контрол при прилагането на
плана или програмата по отношение на околна
среда и човешко здраве, като определя срок
за отговор до 14 дни. Когато в поставения
срок не се получи становище, се счита, че
мерките са съгласувани.“
§ 12. В чл. 21, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „се провежда
в следната последователност“ се заменят с
„по ал. 1 се съобразява с изискванията на
специалния закон, ако има такива, както и
със следните минимални изисквания за организирането и провеждането му:“.
2. В т. 1 думите „който е най-малко 30
дни“ се заменят с „които се съобразяват с
консултациите по чл. 20, ал. 1“.
3. В т. 3 думите „от уведомяването по
т. 1“ се заменят със „след консултациите по
чл. 20, ал. 1“.
§ 13. В чл. 22 се създава изречение второ:
„Мотивите за възлагането на допълването
или преценяването за продължаване на консултациите се включват в документацията по
чл. 23, ал. 1, т. 2.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „в т. ч. справка с мотиви за
приемане или не на получените мнения и
предложения“.
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „информация за което прилага към
искането по ал. 1“.
§ 15. Член 24 се отменя.
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „Националната
стратегия за околна среда и с общинските
програми за околна среда на засегнатите общини“ се заменят със „стратегии, планове и
програми по околна среда и човешко здраве“.
2. Алинея 6 се отменя.
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§ 17. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „мотиви с обосновка на
заключението“ се заменят с „обосновка“.
2. В т. 2 думата „мерките“ се заменя с
„условия и мерки“.
§ 18. В чл. 27 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) В срок 3 дни от постановяване на становището по ЕО компетентният орган по чл. 4
или оправомощено от него длъжностно лице:
1. предоставя на възложителя становището
по ЕО със задължение за обявяването му в
3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг
подходящ начин;
2. предоставя информация за становището и за достъпа до него чрез поставяне на
съобщение на страницата си в интернет и в
сградата си;
3. предоставя копие на становището на
органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или
програмата за сведение и съобразяване.
(2) Възложителят и/или органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или
програмата оповестяват становището по ЕО
и при обявяването на плана или програмата,
предвиден в съответния специален закон,
заедно със справката по чл. 29, ал. 1.“
§ 19. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. съответствието на плана/програмата с
основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултации
те, с условията, мерките и ограниченията
в становището по ЕО или в решението за
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;“.
2. В т. 3 след думите „мерките по чл. 26,
ал. 2, т. 2 и 3“ се добавя „или по чл. 14, ал. 2,
т. 4 и 5“.
§ 20. В чл. 30, ал. 1 накрая се добавя „или
решението за преценяване на необходимостта
от ЕО“.
§ 21. В чл. 32 след думите „(ДВ, бр. 86 от
1999 г.)“ се добавя „и Протокола за стратегическа екологична оценка към нея, ратифициран
със закон (ДВ, бр. 97 от 2006 г.)“.
§ 22. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 1.1 се отменя.
2. В т. 2.1 ред 1 се отменя.
3. Точка 5.1 се отменя.
4. В т. 7.1 редове 2 и 3 се отменят.
5. Точка 8.1 се отменя.
6. Точка 10.1 се отменя.
7. Точка 10.2 се отменя.
§ 23. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1.3 се отменя.
2. Точка 1.5 се отменя.
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3. Точка 1.6 се отменя.
4. Точка 4.1 се отменя.
5. В т. 4.2 ред 1 се отменя.
6. Точка 4.3 се отменя.
7. В т. 6.1 редове 1, 2, 3 и 5 се отменят.
8. Точка 7.1 се отменя.
9. Точка 8.2 се отменя.
10. В т. 9.1, ред 1 накрая се поставя тире
и се добавя „планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“.
11. Точка 9.5 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4849

РЕШЕНИЕ № 355
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Съюз на слепите
в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Съюз на слепите
в България“ със седалище в София, регистрирано по ф.д. № 2 от 1952 г. и № 15940 от
1993 г. по описа на Софийския градски съд
с определение от 20 май 1952 г. и с решения
от 30 юни 1993 г., 15 ноември 1994 г., 25 януари 1999 г., 18 ноември 1999 г., 18 декември
2000 г., 30 януари 2003 г., 21 юли 2006 г., 28
юни 2007 г., 11 май 2011 г. и 8 юни 2011 г., за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4850
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РЕШЕНИЕ № 356
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.

за признаване на сдружение „ Асоциация
на родителите на деца с увреден слух“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ със седалище
в София, регистрирано по ф.д. № 10402 от
1992 г. по описа на Софийския градски съд с
решения от 11 май 1992 г., 4 юли 1997 г., 29
март 1999 г., 27 януари 2003 г., 5 май 2006 г.,
10 април 2008 г., 8 април 2010 г., за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4851

РЕШЕНИЕ № 357
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Асоциация на
родителите на деца с нарушено зрение“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ със седалище в София, регистрирано по ф.д. № 26008
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от 1993 г. по описа на Софийския градски съд
с решения от 10 февруари 1994 г., 28 ноември
1997 г., 25 март 2002 г., 10 юли 2002 г. и 27
юни 2011 г., за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за
срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4852

РЕШЕНИЕ № 358
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.
за признаване на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Съюз на инвалидите в България“ със седалище в София,
регистрирано по ф.д. № 684 от 1990 г. по
описа на Софийския градски съд с решения
от 7 март 1990 г., 18 април 1990 г., 20 август
1990 г., 29 август 1991 г., 23 септември 1992 г.,
3 ноември 1993 г., 6 февруари 1996 г., 23 декември 1997 г., 2 декември 1998 г., 15 март
2002 г., 12 юли 2002 г., 15 юли 2003 г., 29 юли
2004 г., 4 юли 2005 г., 18 януари 2007 г., 5
юни 2008 г., 21 ноември 2011 г. и 6 февруари
2012 г., за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреж дания за
срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4853
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РЕШЕНИЕ № 359
ОТ 10 МАЙ 2012 Г.
за признаване на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организации
те на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ със седалище в
София, регистрирано по ф.д. № 6295 от 1990 г.
по описа на Софийския градски съд с решения
от 13 май 1991 г., 15 юни 1993 г., 13 май 1996 г.,
30 октомври 1996 г., 5 февруари 2002 г., 1 април
2005 г., 14 април 2008 г. и 12 април 2010 г., за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4854

РЕШЕНИЕ № 377
ОТ 11 МАЙ 2012 Г.
за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция
и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 2: Първомай – Свиленград
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 и 4 от Административнопроцесуалния
кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 2: Първомай – Свиленград, съгласно
влезли в сила парцеларни планове, одобрени с Решение № 928 на Общинския съвет
на Община Димитровград от 28 септември
2006 г., Решение № 248 на Общинския съвет
на Община Хасково от 19 декември 2008 г.
и Заповед № РД-02-14-382 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
от 23 юни 2006 г., имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на
територията на община Димитровград, община Хасково и община Харманли, област

ВЕСТНИК
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Хасково, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. 1 може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

Землище с. Скобелево – ЕКАТТЕ 66831
Имот №

Вид територия

Вид на имота

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
отчуждаване

66831.501.516

Урбанизирана

Поземлен имот

9853

9 853

Oценка на
площта за Име на собственика на имота/име
обезщетение
на юридическо лице
(в лв.)
56 200,00

„Феникс Гама“ – АД – Хасково

Урбанизирана територия – с. Нова Надежда – ЕКНМ 77181
Имот №

Вид територия

Начин на трайно ползване

Площ на
имота
(в дка)

Площ за
отчуждаване (в
дка)

Oценка на
площта за
обезщетение
(в лв.)

Собственик

1

2

3

4

5

6

7

51891.111.1

Стопански двор

40,950

11,714

48 600,00

ЕТ „Донев-95“

51891.111.1.1

Оранжерия

0,209

0,209

0,00

липсват данни

51891.111.2

Стопански двор

1,832

0,079

384,00

ЕТ „Донев-95“

51891.111.2.1

Друг вид сграда
за обитаване

0,264

0,264

5 729,00

липсват данни

51891.111.4.1

Друг вид сграда
за обитаване

0,025

0,025

569,00

липсват данни

51891.111.5

Стопански двор

1,732

0,933

4 534,00

ЕТ „Донев-95“

51891.111.5.1

Друг вид сграда
за обитаване

0,438

0,438

9 690,00

липсват данни

51891.111.6

Стопански двор

1,734

0,752

3 655,00

ЕТ „Донев-95“

51891.111.6.1

Друг вид сграда
за обитаване

0,513

0,513

11 353,00

липсват данни

Имоти:

4 бр.

13,797

57 173,00

Сгради:

5 бр.

1,449

27 341,00

51891.501.135

Урбанизирана

Ниско застрояване

575,00

43,10

209,00

51891.501.135.2

Урбанизирана

Стопанска
сграда

12,54

12,54

1 030,00

Господин Тонев Господинов
липсват данни
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24,77

24,77

345,00
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51891.501.135.3

Урбанизирана

Стопанска
сграда

51891.501.139

Урбанизирана

Ниско застрояване

1614,53

493,70

3 484,00

Точо Делчев Георгиев

51891.501.140

Урбанизирана

Ниско застрояване

1690,55

68,17

733,00

Лазар Точев Георгиев

51891.501.142

Урбанизирана

Ниско застрояване

2196,46

72,56

1 140,00

Делчо Иванов Колев

51891.501.143

Урбанизирана

Ниско застрояване

862,82

23,07

112,00

Делчо Димов Георгиев

51891.501.143.1

Урбанизирана

Стопанска
сграда

77,39

77,39

4 951,00

Делчо Димов Георгиев

51891.501.144

Урбанизирана

Ниско застрояване

716,57

69,76

677,00

Нина Димитрова Желязкова

51891.501.150

Урбанизирана

Ниско застрояване

1064,56

106,97

520,00

Иван Банков Иванов

Друг вид сграда
за обитаване

81,17

81,17

6 487,00

56,71

56,71

930,00

51891.501.150.1

Урбанизирана

липсват данни

Иван Банков Иванов
Костадин Георгиев Маринов

51891.501.150.3

Урбанизирана

Стопанска
сграда

51891.501.371

Урбанизирана

Ниско застрояване

1529,42

1529,42

11 600,00

липсват данни

51891.501.372

Урбанизирана

Ниско застрояване

3182,24

3182,24

20 800,00

Киро Иванов Бахчеиванов

51891.501.373

Урбанизирана

Ниско застрояване

2879,10

2879,10

20 600,00

Зарко Иванов Бахчеиванов

51891.501.374

Урбанизирана

Ниско застрояване

1489,77

1489,77

11 400,00

Петко Панев Петков

51891.501.390

Урбанизирана

Ниско застрояване

567,18

38,02

537,00

Имоти:

12 бр.

9995,88

71 812,00

Сгради:

5 бр.

252,58

13 743,00

Костадин Георгиев Маринов

Стойчо Кирев

Урбанизирана територия – гр. Харманли – ЕКНМ 77181
№

Имот №

Начин на трайно ползване

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
Oценка на площта
отчуждаваза обезщетение
не (в кв. м)
(в лв.)

Собственик

1.

77181.5.79.1

Друг вид сграда
за обитаване

264

264

20 182,00

Нейчо Генев Димитров

2.

77181.5.79.2

Друг вид сграда
за обитаване

261

261

19 973,00

Нейчо Генев Димитров

3.

77181.5.79.3

Друг вид сграда
за обитаване

39

39

1 762,00

Нейчо Генев Димитров

4.

77181.5.79.4

Друг вид сграда
за обитаване

41

41

563,00

Нейчо Генев Димитров

605,000

605,000

42 480,00

Общо:

Землище на с. Ябълково – ЕКАТТЕ 87076
Имот №

УПИ VI, кв.
94, пл. № 981

4895

Вид на териНачин на
торията
трайно ползване
Урбанизирана

За друг вид
озеленени
площи

Площ на
имота
(в кв. м)

Площ за
отчуждаване

637,44

637,44

Oценка на Име на собственика на имота, три
площта за
имена/име на юридическо лице
обезщетение
(в лв.)
4 879,00

н-ци на Таню Димов Танев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменение № 1 на Финансови я договор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка „България – проект
Дунав мост“
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 17 март 2010 г. – ДВ, бр.
25 от 2010 г. В сила за Република България
от 30 декември 2010 г.)
Министерство на транспорта
ул. Дякон Игнатий 9
1000 София
България
На вниманието на г-н Петър Мутафчиев,
министър
Копие: Министерство на финансите
ул. Раковски 102
1040 София
България
На вниманието на г-н Пламен Орешарски,
министър
Люксембург, 1 август 2008 г.
JUII/MA&SEE/FBR/AIA no.
Относно: България – Проект Мост на Дунав
(FI 20.857)
Финансов договор, подписан между Република България и Европейската инвестиционна
банка на 8 декември 2000 г. в София („Финансовият договор“)
Изменение № 1
Уважаеми Господа,
Във връзка с Ваше писмо № 05-00-339 с
дата 4 октомври 2007 г. с настоящото приемаме Вашето искане да се измени Финансовият
договор, както следва:
a) в настоящ член 1.02 В, последния параграф,
се заличава „30 ноември 2008 г.“ и се въвежда
„15 март 2011 г.“;
b) в настоящ член 1.05, последния параграф,
се заличава „31 декември 2007 г.“ и се въвежда
„15 март 2011 г.“;
c) в настоящо приложение (таблица) D,
буква j), се заличава „До края на 2005 г.“ и се
въвежда „31 декември 2010 г.“; и
d) като следствие от гореспоменатите изменения, само във връзка с плащанията, искани
след 30 ноември 2008 г., ще се прилага новата
погасителна (амортизационна) таблица тук
(приложение В. 1 към Финансовия договор).
Моля, забележете, че (i) първата дата за погасяване е 5 декември 2011 г. и (ii) последната
дата за погасяване остава 5 декември 2025 г.
Всички останали определения и условия на
договора остават непроменени.
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Определенията, дефинирани във Финансовия
договор, ще имат същото значение, когато се
използват тук, освен ако се споменат изрично
по друг начин.
За да потвърдите Вашето съгласие с горното, се умолявате да парафирате и подпишете
трите оригинала на това писмо за изменение,
като обозначите също датата на подписване.
Моля след това да препратите трите оригинала на това писмо на Министерството на
финансите, за да бъде подписано за потвърждаване.
Накрая, моля върнете ни един надлежно
насрещно подписан оригинал от това писмо.
Това изменение на договора ще влезе в сила
при получаване от банката на сертифицирано
копие от акта за ратификация.
Искрено Ваши,
Европейска инвестиционна банка:
М. Тончи Отиери,
Жан-Марк Арно,
правен съветник
старши кредитен
служител, отдел
„България, Румъния
и Кипър“
Съгласувано и прието за и от страна на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Александър Цветков, министър
Потвърдено и прието за и от страна на
Министерството на финансите:
Симеон Дянков, зам. министър-председател и
министър на финансите
Анекс
Приложение В.1
Погасителна (амортизационна) таблица
Дата на падежа на погасителната вноска

Сума, изразена като
част от общата сума,
искана от банката
след 30 ноември
2008 г. за погасяване
във валутата на плащане

1

2

1. 5 декември 2011 г.

1/29

2. 5 юни 2012 г.

1/29

3. 5 декември 2012 г.

1/29

4. 5 юни 2013 г.

1/29

5. 5 декември 2013 г.

1/29

6. 5 юни 2014 г.

1/29

7. 5 декември 2014 г.

1/29

8. 5 юни 2015 г.

1/29

9. 5 декември 2015 г.

1/29

10. 5 юни 2016 г.

1/29

11. 5 декември 2016 г.

1/29
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12. 5 юни 2017 г.

1/29

13. 5 декември 2017 г.

1/29

14. 5 юни 2018 г.

1/29

15. 5 декември 2018 г.

1/29

16. 5 юни 2019 г.

1/29

17. 5 декември 2019 г.

1/29

18. 5 юни 2020 г.

1/29

19. 5 декември 2020 г.

1/29

20. 5 юни 2021 г.

1/29

21. 5 декември 2021 г.

1/29

22. 5 юни 2022 г.

1/29

23. 5 декември 2022 г.

1/29

24. 5 юни 2023 г.

1/29

25. 5 декември 2023 г.

1/29

26. 5 юни 2024 г.

1/29

27. 5 декември 2024 г.

1/29

28. 5 юни 2025 г.

1/29

29. 5 декември 2025 г.

1/29

Общо

100 %

4803

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища,
летателни площадки, системи и съоръжения
за наземно обслужване, за лицензиране на
летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно
обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. е създал организация и да разполага с
техника и/или технологии, осигуряващи спазването на действащите стандарти и процедури
за сигурност и безопасност на лицата, въздухо
плавателните средства, съоръженията и оборудването на съответното летище; кандидатът
доказва, че разполага с необходимата техника
и/или технологии, като представи документи,
които удостоверяват правото на собственост,
наемането или правото да ползва по друг начин
съответните техника и/или технологии;“.
2. Създава се т. 5:
„5. е застраховал отговорността си към трети
лица, отговорността си за липса или повреда
на товари, багажи и поща и по отношение
на наетия си персонал – срещу злополука, за

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

което представя застрахователен договор за
покриване на всички задължителни по силата
на закон рискове.“
§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Кандидатът доказва, че се ангажира
да разполага с необходимия персонал, като
представи списък с управленския персонал и
документи, удостоверяващи съответствието с
изискванията за квалификация и опит.
(3) Преди издаване на лиценза кандидатът
представя документи, удостоверяващи обстоятелството, че се ангажира да наеме персонала
по ал. 2 за извършване на заявената дейност.
След издаване на лиценза и когато лицензополучателят е започнал дейността си, ГД „ГВА“
проверява спазването на поетите ангажименти.“
2. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) Кандидатът поема ангажимент организацията по чл. 41, т. 3 да се осигурява чрез:
1. наличието на експлоатационно год
на самолетообслужваща техника, наземен
транспорт и механизация;
2. наличие на комуникационна техника,
съоръжения и оборудване.
(5) Кандидатът доказва, че е създал организация и се ангажира да разполага с техника и/
или технологии по чл. 41, т. 3, като представи
списък на техниката и технологиите, съответстващи на оперативните нужди.
(6) Преди издаване на лиценза кандидатът
представя документи, удостоверяващи обстоятелството, че разполага като собственик, наемател или че се ангажира да ползва по друг
начин техниката и технологиите в списъка
по ал. 5. След издаване на лиценза и когато
лицензополучателят е започнал дейността си,
ГД „ГВА“ проверява спазването на поетите
ангажименти.
(7) Лиценз за оператор по наземно обслужване не се издава преди представяне на
доказателствата по ал. 6.“
§ 3. В чл. 44, ал. 1, т. 4 думата „притежаването
на“ се заменя с „ангажимента да разполага с“.
§ 4. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Когато кандидатът е представил списък
по чл. 42, ал. 2 и/или ал. 6 и комисията е установила, че е налице съответствие с всички
изисквания, комисията изготвя предварителен
доклад, в който се предлага да се издаде лиценз,
при условие че бъдат представени документи,
които доказват, че кандидатът се ангажира да
наеме персонала и че кандидатът се ангажира
да разполага с техниката и технологиите.
(4) В случаите по ал. 3 срокът спира да тече
до представянето на документите от кандидата,
след като е бил уведомен за предварителния
доклад.
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(5) След представянето на документите от
кандидата комисията предлага на главния директор окончателен доклад по ал. 2.“
2. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 5. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На летище с годишен пътникооборот
над 2 млн. пътници или с годишен товарооборот над 50 000 т броят оператори, които
предоставят на трети лица услуги, свързани с
обработка на багажи, перонно обслужване на
въздухоплавателни средства, обслужване на
въздухоплавателни средства с горива и масла,
обработка на товари и поща – по отношение
на физическото обработване на товари и поща,
независимо дали са пристигащи, отпътуващи
или трансферни между летищния терминал и
въздухоплавателното средство, и са получили
достъп до пазара, не може да бъде по-малък
от двама за всяка от тези дейности, освен ако
няма кандидати.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На летище с годишен пътникооборот
над 2 млн. пътници или с годишен товарооборот
над 50 000 т броят авиационни оператори, които
имат правото да извършват самообслужване за
дейностите по обработка на багажи, перонно
обслужване на въздухоплавателни средства,
обслужване на въздухоплавателни средства с
горива и масла, обработка на товари и поща – по
отношение на физическото обработване на товари и поща, независимо дали са пристигащи,
отпътуващи или трансферни между летищния
терминал и въздухоплавателното средство, не
може да бъде по-малък от двама, освен ако
няма кандидати. Под праговете в изречение
първо самообслужването се извършва свободно.“
3. В ал. 7 след думите „има право на достъп
до пазара по наземно обслужване“ се добавя
„или на самообслужване“.
§ 6. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Летищният оператор, когато
предоставя наземно обслужване, операторите
по наземно обслужване, които предоставят услуги на трети лица, или въздушният превозвач,
извършващ самообслужване, отделят сметките
си за своите дейности по наземно обслужване
от сметките за други дейности в съответствие
с действащото счетоводно законодателство.
(2) Летищните оператори, извършващи
дейности по наземно обслужване, гарантират,
че нямат финансови потоци между дейността
на летищния оператор в качеството му на летищна администрация и дейността по наземно
обслужване.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 предоставят необходимите данни в ГД „ГВА“ в 20-дневен срок след
изтичането на съответната календарна година.
Въз основа на получените данни главният
директор на ГД „ГВА“ възлага извършване на
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проверка за спазване изискването на ал. 1 и 2
на независим регистриран одитор по смисъла
на Закона за независимия финансов одит.
(4) Независимият регистриран одитор представя ежегоден доклад до главния директор на
ГД „ГВА“ относно спазване на изискването по
ал. 1 и 2 и за липсата на финансово преливане
между дейността по наземно обслужване и другите дейности, които операторът осъществява.
(5) Докладът на одитора се представя в срок
не по-късно от 30 април на годината, следваща
годината, за която докладът се отнася.“
§ 7. В чл. 54, ал. 1 думите „чл. 52, ал. 3“ се
заменят с „чл. 52, ал. 1“.
§ 8. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по чл. 48д, ал. 13 ЗГВ
главният директор на ГД „ГВА“ определя необходимостта от ограничаване на достъпа до
съответното летище и уведомява летищния
оператор. Ако необходимостта от ограничаване
бъде потвърдена, в тримесечен срок от получаване на уведомлението на летищния оператор
по чл. 48д, ал. 13 ЗГВ, главният директор на
ГД „ГВА“ определя със заповед ограниченията
относно достъпа за всяко летище при спазване
на ал. 8. Ако необходимостта от ограничаване
не бъде потвърдена, в тримесечен срок от получаване на уведомлението на летищния оператор
по чл. 48д, ал. 13 ЗГВ, главният директор на
ГД „ГВА“ отказва налагането на ограничаване
на достъпа до съответното летище със заповед.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) С изключение на ограниченията, наложени съгласно чл. 48д, ал. 8, т. 5 или 6 ЗГВ,
ГД „ГВА“ уведомява Европейската комисия
най-малко три месеца преди влизане в сила
на всяко ограничение по ал. 1, както и за основанията за неговото налагане.“
3. Създава се ал. 11:
„(11) Когато при съществуващи ограничения,
въведени в съответствие с чл. 48д, ал. 8, т. 5
или 6 ЗГВ, се наложи допълнително намаляване
на операторите по наземно обслужване или
самообслужване, които оперират на летището,
се прилагат следните правила:
1. оператори по наземно обслужване на
трети лица, които са получили разрешение да
извършват дейност чрез конкурс, имат право
да прекратят своята дейност преди края на
периода, за който са избрани първоначално;
2. оператори по наземно обслужване или
самообслужване, които са получили достъп до
пазара без конкурс, имат право да извършват
съответната дейност в продължение на наймалко една година.“
§ 9. В чл. 59, ал. 2, т. 5 накрая се поставя
запетая и се добавя „който не може да бъде
по-дълъг от 7 години“.
§ 10. Член 62 се изменя така:
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„Чл. 62. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или летищният оператор – в случаите, когато
последният е бил оправомощен да организира
конкурса в съответствие с чл. 58, ал. 2, издава решение за избор на оператор по наземно
обслужване на спечелилия конкурса кандидат
и писмено уведомява за решението всички
кандидати и комитета на потребителите на
съответното летище.
(2) Решението по ал. 1 е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато спечелилият конкурса кандидат
притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището,
той получава достъп до пазара от влизането в
сила на решението за избор по ал. 1.
(4) Когато спечелилият конкурса кандидат
не притежава лиценз за оператор по наземно
обслужване за съответната дейност, в 60-дневен
срок от влизането в сила на решението за избор
кандидатът предприема действия за получаване
на лиценз по реда на глава пета.
(5) Когато спечелилият кандидат не предприеме действия за получаване на лиценз в
срока по ал. 4 или бъде постановен влязъл в
сила отказ за получаване на лиценз, летищният
оператор или главният директор на ГД „ГВА“
издава решение за избор на оператор по наземно
обслужване на следващия класиран кандидат.
(6) В случаите, когато е отнет лицензът на
оператор по наземно обслужване или операторът
е обявен в несъстоятелност, до провеждането
на нов конкурс се определя оператор по наземно обслужване, който извършва дейността
на отстранения оператор. Новият конкурс се
открива възможно най-скоро и при всички
случаи – в срок от една година.“
§ 11. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 цифрата „5“ се заменя със „7“.
2. В ал. 2 след думите „за който е бил избран“
се добавя „или се въведат отново ограничения,
увеличаващи броя на операторите по наземно
обслужване“.
§ 12. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В началото на текста се добавя „В случаите на наложени ограничения“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 13. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) В 15-дневен срок от датата на
подаване на заявлението ГД „ГВА“ след консултации с летищния оператор на съответното
летище извършва проверка на документацията
и подготвя обоснован доклад.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ със заповед определя въздушните превозвачи, които
ще извършват съответната дейност по наземно
самообслужване.
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(3) Достъпът до самообслужване на въздушните превозвачи, определени по чл. 48д,
ал. 14 ЗГВ, се предоставя за срок не по-дълъг
от 7 години.
(4) Когато въздушен превозвач, определен
по чл. 48д, ал. 14 ЗГВ, притежава лиценз за
оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището, той получава достъп
до самообслужване от влизането в сила на
решението за налагане на ограничението по
чл. 48д, ал. 8 ЗГВ.
(5) Въздушен превозвач, определен по
чл. 48д, ал. 14 ЗГВ, който не притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за
съответната дейност на летището, предприема
действия за получаването му по реда на ЗГВ
и тази наредба в 60-дневен срок от влизането
в сила на решението за налагане на ограничението по чл. 48д, ал. 8 ЗГВ.
(6) Когато определените по чл. 48д, ал. 14
ЗГВ кандидати декларират, че не желаят да
извършват самообслужване на съответното
летище или не предприемат действия за получаване на лиценз в срока по ал. 5, или има
постановен влязъл в сила отказ за получаване
на лиценз, главният директор на ГД „ГВА“
издава решение за определяне на оператор по
наземно самообслужване на кандидатите със
следващия по големина дял в обслужването на
пътници или товари.
(7) Актовете на главния директор на ГД
„ГВА“ по ал. 2 и 6 се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 14. Член 67 се отменя.
§ 15. В чл. 68 ал. 4 се отменя.
§ 16. Създава се нов раздел VI:
„Раздел VI
Отнемане на правото на достъп
Чл. 70. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
по искане на летищния оператор със заповед
отнема достъпа до пазара на оператор по наземно обслужване или самообслужване, който
не спазва задължителните разпореждания по
чл. 48з, ал. 1 ЗГВ на съответното летище.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ със заповед отнема достъпа до пазара на оператор
по наземно обслужване или самообслужване,
когато операторът не започне дейността в 60-дневен срок от получаването на достъпа, лицензът
му бъде отнет или е обявен в несъстоятелност.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ със
заповед отнема достъпа до самообслужване
на въздушните превозвачи, определени по
чл. 48д, ал. 14 ЗГВ, когато за срок, по-дълъг
от една година, са престанали да отговарят на
критериите по чл. 48д, ал. 14 ЗГВ.
(4) Актовете на главния директор на ГД
„ГВА“ по ал. 1 – 3 подлежат на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
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§ 17. Създава се § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври
1996 г. относно достъп до пазара на наземни
услуги в летищата на Общността (OB, L 272
от 25 октомври 1996 г.).“
§ 18. В приложение № 12 към чл. 41, т. 3
се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „с притежаване на“ се заменят със „с разполагане с“.
2. В т. 6 думите „с притежаване на“ се заменят със „с разполагане с“.
3. В т. 8 думите „с притежаване на“ се заменят със „с разполагане със“.
4. В т. 9 думите „с притежаване на“ се заменят със „с разполагане със“.
5. В т. 10 думите „с притежаване на“ се
заменят със „с разполагане с“.
6. В т. 11 думите „с притежаване на“ се
заменят със „с разполагане със“.
Министър:
Ивайло Московски
4800

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРАВИЛНИК

за устройството, функциите и дейността на
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и дейността на Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, наричана по-нататък „компанията“.
Чл. 2. (1) Компанията е създадена със Закона за пътищата като юридическо лице със
статут на държавно предприятие по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон.
(2) Компанията не е търговско дружество,
не формира и не разпределя печалба.
Чл. 3. (1) Основният предмет на дейност
на компанията е финансиране, проектиране,
изграждане, управление, поддържане и ремонт
на автомагистрала „Струма“, автомагистрала
„Хемус“ и автомагистрала „Черно море“.
(2) При проектирането и изграждането на
обектите по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира, управлява и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането и изграждането
на пътищата, включително с извършването на
всички необходими предпроектни проучвания,
финансови анализи, анализи „разходи – ползи“, прогнози за трафика, провеж дане на
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необходимите процедури съгласно действащото екологично законодателство и други,
необходими за реализиране на проектите;
2. извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване
на държавни нужди за изграждане на пътищата
като инвеститор в съответствие с изискванията
на Закона за държавната собственост;
3. изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни
финансови помощи от Оперативна програма
„Транспорт“ и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите
и изграждане на пътищата;
4. провежда обществените поръчки за реализация на проектите;
5. възлага оценка на въздействието върху
пътната безопасност и на одити за пътна
безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при
въвеждане в пробна експлоатация на обектите
по ал. 1 и при началната им експлоатация.
(3) Компанията управлява автомагистралите по ал. 1 след изграждането и въвеждането
им в експлоатация.
(4) При управлението на автомагистралите
по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт,
включително на пътните съоръжения и на
пътните принадлежности;
2. осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия
от автомагистралите и предоставя услуги за
пътна помощ на увредени превозни средства;
3. издава разрешения за специално ползване
и събира таксите за специално ползване на
автомагистралите;
4. отговаря за изпълнение на задълженията
и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в
съответствие с чл. 16в от Закона за управление
на отпадъците;
5. осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за
пътищата по ал. 1.
(5) За изпълнение на дейността на компанията държавата предоставя имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. Органи на управление на компанията са:
1. министърът на регионалното развитие
и благоустройството;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
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Чл. 5. Компанията се представлява от
изпълнителния директор, който по право е
член на управителния съвет.
Чл. 6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението,
планирането и изграждането на републиканските пътища;
2. одобрява програма на компанията за
реа лизаци я на проектите в съответствие
с разпоредбите на Закона за пътищата и с
приетата от Министерския съвет стратегия
за развитие на пътната инфраструктура и
годишен план за изпълнение на програмата
на компанията, както и техните изменения;
3. контролира компанията за изпълнението
на програмата и плана;
4. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и изпълнителния директор
на компанията;
5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния
съвет и с изпълнителния директор, с които се
определя и тяхното възнаграждение;
6. разрешава участието на компанията в
търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни
дейности;
7. изда ва п ра ви л н и к за ус т ройс т во т о,
функциите и дейността на компанията след
съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
министъра на финансите и с министъра по
управление на средствата от Европейския
съюз;
8. утвърждава решенията на управителния
съвет за участие на компанията в международни организации;
9. одобрява годишния доклад за дейността
на компанията;
10. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи, за учредяване на вещни
права и за отдаване под наем на недвижими
имоти по предложение на управителния съвет
в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост.
Чл. 7. (1) Управителният съвет се състои от
трима членове, включително изпълнителния
директор.
(2) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж месечно.
(3) Заседанията на управителния съвет се
организират и ръководят от председателя на
съвета, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(4) Правилата за работата и свикване на
управителния съвет се одобряват от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
по предложение на управителния съвет.
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(5) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от всички членове. Заседанията
са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(6) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
(7) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.
Чл. 8. Управителният съвет на компанията:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията
и го предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на
компанията за реализация на проектите, предвидени със Закона за пътищата, в съответствие
с приетата от Министерския съвет стратегия
за развитие на пътната инфраструктура и на
годишен план за изпълнение на програмата на
компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие
и благоустройството за одобряване в срок до
31 януари за предстоящия тригодишен период,
съответно за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на
компанията;
5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата
в съответствие с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на
компанията и го представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността на
компанията и го представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за одобряване;
8. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството решения за
разпореждане, бракуване или ликвидация на
дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем
на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие
на компанията в международни организации
и ги предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за
възлагане на обществени поръчки на стойност
над 100 000 лв. без данък върху добавената
стойност;
11. прави предложение до министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
участие на компанията в програми и проекти,
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финансирани със средства от Европейския
съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;
12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и
за отстраняване на опасните и/или критични
характеристики на проектите по чл. 3, ал. 1
преди края на съответния етап съгласно чл. 36г
от Закона за пътищата;
13. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или
възложени му от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на
компанията:
1. представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица
в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на компанията;
3. организира и привежда в изпълнение
решенията на управителния съвет;
4. взема решения по откриване, провеждане
и завършване на процедурите за възлагане на
обществени поръчки на стойност до 100 000 лв.
без данък върху добавената стойност;
5. сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;
6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите
в компанията;
7. отчита своята дейност пред управителния
съвет и пред министъра;
8. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети
за напредъка по проектите;
9. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за
дейността на компанията;
10. организира възлагането на оценка на
въздействието върху пътната безопасност и
на одити за пътна безопасност на съответния
етап от планирането, от инвестиционното
проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 3, ал. 1 и при
началната им експлоатация.
(2) При ползване на отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор
се изпълняват от служител на компанията,
определен от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА
Чл. 10. Компанията се състои от следните
дирекции:
1. „Подготовка и изпълнение на проекти“;
2. „Финансово управление“;
3. „Обществени поръчки“;
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4. „Административно и правно обслужване“;
5. „Оперативен контрол“;
6. „Вътрешен одит“.
Чл. 11. (1) Дирекция „Подготовка и изпълнение на проекти“ отговаря за всички инженерни аспекти от дейността на компанията.
(2) Дирекция „Подготовка и изпълнение
на проекти“:
1. изготвя годишни планове и бюджети за
подготовка и изпълнение на проекти;
2. управлява всички инженерни аспекти
от подготовката на проектите, а именно
изготвянето на предпроектни проучвания,
проектиране, анализи „разходи – ползи“, екологични анализи, преглед на съответствието
на получените резултати с предварително
поставените изисквания, оценка на оферти и
контрол върху изпълнението на договори за
проектиране, строителство и консултантски
услуги, взаимодействие, координация и контрол на дейностите, извършени от външните
консултанти, наети за подготовката и изпълнението на проектите;
3. управлява и координира дейността на
звената за управление на изпълнението на
конкретните проекти;
4. подпомага подготовката на цялостния
план за работа и целите на компанията;
5. под г о т вя док ла д и за на п ред ък а на
дейностите до изпълнителния директор и
управителния съвет и участва в срещи на
управителния съвет;
6. организира процедурите за принудително
отчуждаване на имоти за държавни нужди
за реализация на проектите в съответствие
с изискванията на Закона за държавната
собственост;
7. изготвя проектни предложения и формуляри за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна
програма „Транспорт“ и от други източници
на финансиране във връзка с изпълнение на
проектите и изграждане на пътищата.
(3) Дирекцията е съставена от самостоятелни звена за управление на проектите по
чл. 3, ал. 1, като числеността им се определя
с решение на управителния съвет на компанията.
Чл. 12. (1) Дирекция „Финансово управление“ отговаря за всички финансови и счетоводни аспекти от дейността на компанията.
(2) Дирекция „Финансово управление“:
1. оказва подкрепа и осигурява насоки
на изпълнителния директор в областта на
финансовото управление;
2. участва в стратегическото и годишно
финансово планиране на дейността;
3. отговаря за подготовката на годишния
бюджет и тригодишната бюджетна прогноза
на компанията;
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4. подпомага подготовката на цялостния
план за работа и целите на компанията;
5. участва в подготовката на проекти за
договори и споразумения с международни
финансови институции и др.;
6. организира системата за счетоводство
и контрол на компанията и осигурява точни
и пълни счетоводни записи;
7. изготвя текущи анализи и прогнози за
финансовото състояние на компанията;
8. контролира опазването на движимото
и недвижимото имущество чрез провеждане
на инвентаризации;
9. отговаря за навременното и точно възнаграждение на служителите за извършената
работа;
10. обслужва финансово-счетоводно останалите звена на компанията;
11. изготвя годишни и междинни отчети на
касова и начислена основа и друга информация по ред, начин, в периодичност и срокове,
определени от Министерството на финансите;
12. изготвя годишния финансов отчет на
компанията;
13. отговаря за правилното и законосъобразното изразходване на финансовите ресурси;
14. извършва счетоводно отчитане на касова и начислена основа, прилагайки Единната
бюджетна класификация и Сметкоплана на
бюджетните предприятия;
15. организира съхраняването и достъпа
до счетоводните документи;
16. поддържа и отговаря за финансовото
наблюдение по реализацията на проектите;
17. извършва проверка за финансово съответствие на представените документи за
разплащане по сключените договори с изпълнителите на обществени поръчки;
18. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;
19. подготвя месечни и тримесечни прогнози
за плащания по изпълнението на проектите
и ги докладва на управителния съвет;
20. подготвя искания за плащания до съответния управляващ орган;
21. извършва проверка и контрол за допустимост на разходите според правилата на
съответния източник на финансиране;
22. извършва плащанията към изпълнителите по сключените договори по проектите
по чл. 3, ал. 1 и други плащания, свързани с
дейността на компанията;
23. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите
за всички източници на финансиране на
дейността на компанията съгласно Закона
за пътищата.
Чл. 13. (1) Дирекция „Обществени поръчки“
отговаря за подготовката и провеждането на
обществените поръчки на компанията.
(2) Дирекция „Обществени поръчки“:
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1. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
2. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им през съответната
година;
3. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените є от съответната
отговорна дирекция необходими технически
данни по предмета на поръчката и специфични
изисквания към кандидатите или участниците;
4. води регистър за провежданите процедури
за възлагане на обществени поръчки;
5. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки;
6. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
7. организира съхраняването на документацията по провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки до приключването им и предаването на документацията
в архива на компанията;
8. предлага за утвърждаване от управителния съвет на компанията вътрешни правила
за възлагане на обществени поръчки.
Чл. 14. (1) Дирекция „Административно и
правно обслужване“ отговаря за материалната
обезпеченост на компанията и решаване на
възникващите въпроси от правно естество.
(2) Дирекция „Административно и правно
обслужване“:
1. изпълнява дейности, свързани с административно-организационното подпомагане
на управителния съвет на компанията;
2. организи ра деловодната обрабо т ка,
архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие
с нормативните актове и с изискванията
на управляващите органи по оперативните
програми и на международните финансови
институции;
3. разработва, внедрява, контролира и
отговаря за програми, свързани с оперативната дейност и административно-стопанското
обслужване и архива на компанията;
4. осъществява деловодната обработка
посредством автоматизирана деловодна система, включително система за архивиране и
съхраняване на кореспонденцията и документацията в компанията;
5. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива
на компанията;
6. води отчетност и осигурява информация
за входящата и изходящата кореспонденция;
7. осъществява материално-техническото
осигуряване на компанията;
8. изготвя проекти на актове и документи,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения
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със служителите в компанията и с налагането
на дисциплинарни наказания и търсенето на
имуществена отговорност по реда на Кодекса
на труда, разработва, осъществява, контролира
и отговаря за програми, свързани с човешките
ресурси на компанията;
9. организира и участва в провеждането на
конкурси за заемане на свободните длъжности
в компанията, разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в компанията; съхранява трудовите досиета на служителите в компанията и
ги поддържа в съответствие с изискванията
на закона, поддържа автоматизирана система
за управление на човешките ресурси;
10. организира, отговаря и контролира
предоставянето на обществена информация
при условията и по реда на Закона за достъп
до обществена информация;
11. ръководи, координира, контролира и
отговаря за функционирането на информационното обслужване на компанията, както и за
въвеждането и функционирането на автоматизираните системи в работата на компанията;
12. организира, координира и контролира
информационните системи в компанията,
поддържа информационните системи и бази
данни на компанията;
13. осигурява защита на данните, включени
в информационната система на компанията;
14. оказва правна помощ на звената на
ком па н и я та, изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор и
управителния съвет за законосъобразното
осъществяване на техните функции;
15. организира материалното обезпечение
на компанията за осъществяване на дейността;
16. изготвя правни становища и документи,
свързани с правните проблеми по изпълнението на проекти и програми, финансирани
със средства от европейските фондове, от
държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;
17. разглежда и дава становища по правните анализи във връзка с изпълнението на
проекти и програми;
18. съгласува проектите на договори, по
които компанията е страна;
19. оказва правно съдействие за събиране
вземанията на компанията;
20. участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни актове
и дава становища по законосъобразността на
такива проекти;
21. участва в преговори във връзка с извънсъдебно разрешаване на спорове, по които
компанията е страна;
22. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други
юрисдикции по дела, по които компанията
е страна;
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23. води и поддържа регистър на договорите, по които компанията е страна, и техните
изменения или които пораждат задължения
за нея, по определен от изпълнителния директор ред;
24. осъществява методическо ръководство
на другите дирекции по правните въпроси.
Чл. 15. (1) Дирекция „Оперативен контрол“
отговаря за упражняването на предварителен
и текущ контрол на дейността на компанията.
(2) Дирекция „Оперативен контрол“:
1. упражнява контрол преди поемане на
задължения и изплащане на средства;
2. упражнява контрол върху законността
и съответствието с вътрешните правила на
компанията на тръжни документации, договори за обществени поръчки и промени на
договорите;
3. отговаря за прилагането на стратегията
за управление на риска на компанията;
4. изготвя, координира и проследява изпълнението на плановете за действие по докладите на одитни и контролни национални
и европейски органи.
Чл. 16. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
на пряко подчинение на управителния съвет
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
компанията, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута
на звеното за вътрешен одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
годишен план за дейността си, който се утвърждава с решение на управителния съвет;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. представя на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява адекватността и ефективността
на процесите за идентифициране, оценяване
и управление на риска, въведени от управителния съвет;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оператив-
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ната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността и ефикасността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. активно участва в създаването и акт уа лизаци ята на вът решната нормативна
уредба на компанията, включително разработва вътрешни актове по предложение на
управителния съвет;
8. консултира управителния съвет по негово
искане, като дава съвети, мнение, обучение
и други с цел да се подобрят процесите на
оперативен контрол и управление на риска,
без да поема управленска отговорност за това;
9. докладва и обсъжда с управителния съвет, с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и предприетите действия и представя
одитен доклад;
10. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
11. изготвя годишен доклад за дейността
по вътрешен одит и оценка на адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол, които се представят
на управителния съвет от ръководителя на
вътрешния одит;
12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 17. Управителният съвет утвърждава
с решения:
1. вътрешни правила за работа в компанията;
2. вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
3. вътрешни правила за финансово управление и контрол в компанията;
4. вътрешни правила за осъществяване
на дейността по управление и контрол на
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
5. стандарти за финансово управление и
контрол;
6. етичен кодекс за поведение на служителите на компанията;
7. други вътрешни документи, които регулират работата на компанията.
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Г л а в а

п е т а

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 18. (1) Финансирането на дейността
на компанията се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 3, ал. 1;
3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 от
Закона за пътищата в размер, определен със
Закона за държавния бюджет за съответната
година;
4. собствени приходи от други дейности,
пряко свързани с предмета на дейност на
компанията;
5. дарения;
6. привлечени средства от финансови институции;
7. други източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
компанията, включително за проектиране,
изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 3, ал. 1;
2. издръжка на компанията.
(3) За средствата, постъпили в компанията
от субсидия от републиканския бюджет, за
средствата, предоставени от фондовете на
Европейския съюз, и за таксите за специално
ползване на автомагистралите по чл. 3, ал. 1
се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от
Гражданския процесуален кодекс.
(4) Когато средства по ал. 1 не са изразходвани през текущата финансова година, те се
ползват през следващата година при запазване
целта на разходването им и в рамките на бюджета на компанията за съответната година.
Чл. 19. (1) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ води
счетоводна отчетност на касова и начислена
основа по реда, предвиден за бюджетните
предприятия.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието
се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от
Закона за счетоводството.
(3) Годишният финансов отчет на компанията се одитира от Сметната палата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 28д, т. 7 от Закона за пътищата.
§ 2. Компанията е със седалище и адрес
на управление: гр. София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 54.
§ 3. Името на компанията се изписва на
латиница като „National Company Strategic
Infrastructure Projects“.
Министър:
Лиляна Павлова
4831
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 8
от 11 май 2012 г.

за условията и реда за защита на горските
територии от пожари
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за защита на горските територии
от пожари.
(2) Разпоредбите на тази наредба:
1. се прилагат за всички гори и недвижими
имоти, намиращи се в горските територии
или граничещи с тях, независимо от тяхната
собственост, териториално и функционално
предназначение, както и за постоянните или
временните обекти, намиращи се във или в
близост до тях;
2. са задължителни за всички собственици
или ползватели на горски територии, както и
за лицата, преминаващи и/или осъществяващи
дейности във или в близост до тях.
Чл. 2. Защитата на горските територии от
пожари е комплекс от мерки и мероприятия
за пожарна безопасност и включва действия,
мерки и изисквания за предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари
в горските територии.
Раздел II
Ред и организация за защита на горските територии от пожари
Чл. 3. (1) За всички горски територии, независимо от тяхната собственост, се изготвят планове на дейностите за защитата им от пожари,
които са за сметка на държавния бюджет и са
неразделна част от горскостопанските планове
и програми, както и от плановете за управление
на защитените територии и защитените зони.
(2) Мерките и мероприятията за защита на
горските територии от пожари се планират,
реализират и поддържат като единна система
за всички горски територии независимо от
тяхната собственост, териториално и функционално предназначение.
(3) В документите, с които се регламентира
извършването на дейности в горските територии
или в непосредствена близост до тях, се вписват и мерки за защита на горските територии
от пожари.
Чл. 4. Изпълнението и поддържането на
мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и
осъществява от:
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1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163
от Закона за горите (ЗГ) и техните териториални
поделения – държавни горски стопанства (ДГС)
и държавни ловни стопанства (ДЛС) – в горски
територии – държавна собственост, както и в
такива, предоставени им за управление – за
тяхна сметка;
2. Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) – в горските територии и земите от защитените територии – изключителна
държавна собственост по смисъла на Закона за
защитените територии, за сметка на неговия
бюджет;
3. учебно-опитните горски стопанства
(УОГС) – в управляваните от тях горски територии, както и в такива, предоставени им
за управление – за тяхна сметка;
4. общините – в горски територии – общинска собственост, както и в такива, предоставени
им за управление – за сметка на общинския
бюджет;
5. собствениците и ползвателите на гори и
земи в горските територии извън посочените
в т. 1 – 4, на гори в земеделските територии и
на обекти във или в близост до тях – за тяхна
сметка.
Чл. 5. Органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните
работи (МВР) осъществяват своите правомощия
по предотвратяване, откриване, ограничаване и
ликвидиране на пожари в горските територии
съгласно Закона за МВР (ЗМВР) и Правилника
за прилагане на ЗМВР.
Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ), нейните структури и специализирани
териториални звена контролират изпълнението
на действията, мерките и мероприятията, както
и спазването на изискванията за защита на
горските територии от пожари.
(2) Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ
чрез ДГС/ДЛС и УОГС, МОСВ, както и общинските и частни горски структури организират
система за своевременно откриване на пожари
в горските територии, създават организация и
участват в тяхното гасене.
Чл. 7. (1) В съответствие със своите правомощия органите на ГДПБЗН, ИАГ и нейните
структури и специализирани териториални
звена, МОСВ, както и служителите, назначени
за опазване на горските територии по реда
и при условията на ЗГ, контролират, дават
предписания, санкционират, ограничават или
спират дейностите на обекти и технологичното
оборудване, както и извършването на дейности
в горските територии или в близост до тях,
които са в нарушение на изискванията за пожарна безопасност.
(2) В срок до 15 февруари ГДПБЗН и ИАГ
ежегодно разработват план за взаимодействие.
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(3) Планът по ал. 2 се утвърждава от директора на ГДПБЗН и изпълнителния директор на
ИАГ в двуседмичен срок от разработването му.
(4) Въз основа на утвърдения план се извършват съвместни проверки от служители на
ГДПБЗН и ИАГ.
Чл. 8. Органите на МОСВ имат правата и
задълженията по чл. 6 и чл. 7, ал. 1 в защитените територии – изключителна държавна
собственост.
Чл. 9. Редът и мерките за осигуряване на
пожарна безопасност в обекти на Министерството на отбраната, намиращи се в горските
територии – държавна собственост, се съгласуват със структурите и специализираните
териториални звена на ИАГ и структурните
звена на ГДПБЗН.
Чл. 10. (1) Изпълнителната агенция по горите
създава и поддържа информационна система с
база данни за пожарите в горските територии,
съдържаща следните минимални изисквания:
1. час и дата на първия сигнал за възникване на пожара;
2. час и дата на първоначални гасителни
действия;
3. час и дата на ликвидиране на пожара;
4. място на възникване на пожара;
5. засегната от пожара площ;
6. засегната горска територия – залесена и
незалесена площ;
7. предполагаема причина за възникване
на пожара.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 се
въвежда в информационната система на ИАГ
в срок до 24 часа от възникването на пожара,
а по т. 3, 5 и 6 – в срок до седем работни дни,
след неговото ликвидиране от:
1. държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез
техните териториални поделения за горските
територии – държавна собственост, както и за
такива, предоставени им за управление;
2. общините – за горските територии – общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
3. органите на МОСВ – за горите в защитени територии – изключителна държавна
собственост;
4. горовладелските кооперации и сдружения – за собствените им или предоставени за
управление горски територии;
5. УОГС – за горските територии, предоставени им за управление;
6. регионалните дирекции по горите
(РДГ) – за останалите горски територии, извън посочените в т. 1 – 5.
(3) Условията и редът за достъп до информационната система на ИАГ се определят със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
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(4) Изпълнителният директор на ИАГ осигурява достъп на органите на МОСВ и на ГДПБЗН
до информацията за възникналите пожари на
територията на страната в информационната
система на ИАГ.
Чл. 11. (1) Сигнал за пожар в горски територии се подава на единния европейски номер
за спешни повиквания 112. Оповестяването на
общината, ДГС/ДЛС и РДГ, на чиято територия
е възникнал пожарът, се извършва по схема
за оповестяване при възникване на пожар в
горските територии.
(2) Министърът на земеделието и храните
със заповед утвърждава схема за оповестяване
при възникване на пожар в горските територии.
Чл. 12. Изпълнителният директор на ИАГ:
1. контролира дейностите на регионалните
структури, специализираните териториални
звена, ДП по чл. 163 ЗГ, териториалните им
поделения, общинските горски структури, сдруженията на собственици на гори и физическите
лица, собственици на горски територии по
изпълнението на задълженията им за защита
на горските територии от пожари;
2. съгласува дейностите и мероприятията за
защита на горските територии от пожари на
национално ниво с други органи, организации
и сдружения;
3. създава и поддържа информационна система с база данни за пожари за всички горски
територии с оглед получаване на необходимата
статистическа информация;
4. разработва програми за осигуряване на
необходимата подготовка на специализираните
екипи за гасене на пожари в горските територии;
5. организира медийни кампании за защита
на горските територии от пожари;
6. утвърждава образци на лого, знаци, табла
и други нагледни материали, даващи указания
или забрани, свързани с предотвратяването на
пожари в горските територии;
7. организира и възлага разработването на
научноизследователски проекти или учебни
и други програми и материали за защита на
горските територии от пожари;
8. утвърждава образци на документи, свързани с организацията, контрола, планирането
и отчитането на дейностите, свързани със
защитата на горските територии от пожари;
9. при повишен риск от възникване на
пожари въвежда със заповед ограничителен
режим за движение и извършване на дейности
в горските територии по предложение на директора на съответната РДГ;
10. по искане на директора на ГДПБЗН
предислоцира специализирани автомобили за
гасене на пожари в горските територии от една
област в друга.
Чл. 13. Директорът на РДГ:
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1. контролира дейностите в горски територии, попадащи в териториалния му обхват, по
изпълнение на мероприятията за защита на
горските територии от пожари;
2. утвърждава годишните планове за защита
на горските територии от пожари и плановете
за действия при гасене на пожари в горските
територии, разработени от териториалните
поделения на ДП по чл. 163 ЗГ, общинските
горски структури и собствениците на горски
територии – юридически, физически лица и
техни обединения, с обща площ на поземлените
им имоти над 50 ха, които се съгласуват със
съответните районни служби ПБЗН;
3. поддържа оперативна връзка с щабовете
по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) в случаите на повишена пожарна опасност в горските
територии и при гасене на пожари в горските
територии;
4. разработва регионална програма за защита
на горските територии от пожари и я представя за приемане пред комисия, определена със
съвместна заповед на ГДПБЗН и ИАГ, която се
изпълнява от собствениците или ползвателите
на горските територии.
Чл. 14. (1) Директорът на ДП по чл. 163
ЗГ в определения район на дейност на съответното ДП:
1. контролира и координира дейностите,
свързани с изпълнението на мерките и мероприятията за защита от пожари в горските
територии – държавна собственост, както и в
такива, предоставени за управление на ДП по
чл. 163 ЗГ;
2. съгласува годишните планове на ДГС/ДЛС
за защита на горските територии от пожари
след предварително съгласуване със съответните
районни служби ПБЗН;
3. контролира дейностите по събиране и
обобщаване на информацията, свързана със
защитата на горските територии от пожари, и
изготвянето на отчети по форма и съдържание,
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ;
4. контролира изпълнението на тази наредба;
5. по искане на ръководителя на пожарогасенето предислоцира специализирани автомобили
и специализирани групи за действия при гасене
на пожари в горските територии от едно ДГС/
ДЛС в друго.
(2) Директорът на съответното ДГС/ДЛС:
1. организира и реализира дейностите,
свързани с изпълнението на мерките и мероприятията за защита от пожари в горските
територии – държавна собственост, както и такива, предоставени за управление на ДГС/ДЛС;
2. организира разработването на годишен
план за защита на горските територии от пожари и план за действия при гасене на пожари
в горски територии;
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3. контролира и организира събирането и
обобщаването на информацията, свързана със
защитата на горските територии от пожари, и
изготвянето на отчети по форма и съдържание,
утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ;
4. организира специализирана група от служители и работници на ДГС/ДЛС и участва
в действия при гасенето на пожари в горски
територии;
5. осигурява на служителите и работниците по
ал. 2, т. 4 лични предпазни средства и защитни
облекла съгласно § 1, т. 3 от допълнителната
разпоредба;
6. организира и контролира провеждането
на ежегодно обучение за действия при гасене
на пожари в горски територии, както и на
инструктаж за безопасност;
7. сключва договори с физически и юридически лица за провеждане на противопожарните
мероприятия и дейности при гасене на пожари
в горски територии;
8. контролира изпълнението на тази наредба
в района на дейност на ДГС/ДЛС;
9. определя особено опасните в пожарно
отношение места в горските територии и в
непосредствена близост до тях и предписва
указания с противопожарни мерки за тях съгласувано със съответните районни служби ПБЗН
и кметовете на населените места.
Чл. 15. (1) Кметовете на общини:
1. организират, координират и провеждат
съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и
мероприятията за пожарна безопасност по
границите на населените места и в горските
територии – собственост на общината или
предоставени им за управление;
2. оказват съдействие на служителите на
ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163 ЗГ, както и
териториалните им поделения и МОСВ, при
осъществяването на техните функции, определени с тази наредба;
3. създават доброволни формирования за
гасене на пожар в горските територии по реда
на ЗЗБ;
4. информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските
територии от пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
(2) Кметовете на райони, кметства и кметски наместници изпълняват задълженията по
ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Чл. 16. Собствениците и ползвателите на
горски територии и на обекти във или в близост до тях:
1. участват задължително в гасенето на
пожари в горските територии съобразно възможностите си по време на пожарогасенето;
2. планират и извършват необходимите
мерки за защита на горските територии, както
и на работниците и/или служителите им, при
възникване на горски пожар;
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3. при възникване на горски пожар подават
сигнал на тел. 112 или търсят друг начин за
предоставяне на помощ, когато не са в състояние лично да предоставят такава;
4. осигуряват достъп до притежавания/управлявания от тях недвижим имот, на чиято
територия е възникнал пожарът, на екипите и
техниката за пожарогасене;
5. предоставят при поискване от органите
на ПБЗН собствени спасителни, пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични
средства, необходими за пожарогасенето;
6. провеждат обучение и/или инструктират
своите работници, служители, посетители и
други лица с мерките за пожарна безопасност
и изискванията за защита на горските територии от пожари;
7. изпълняват приетата регионална програма
за защита на горските територии по чл. 13, т. 4.
Чл. 17. Лицата, извършващи дейности в горските територии или в непосредствена близост
до тях, осигуряват изпълнението на мерките за
пожарна безопасност и изискванията за защита
на горските територии от пожари на:
1. територията на временния обект, където
се извършва дейност;
2. използваното технологично оборудване;
3. използваните материали;
4. получените или добити материали и/или
продукти.
Чл. 18. Председателят на ловната дружина
или ръководителят на лова преди всеки излет
провежда инструктаж на участниците в лова за
мерките за пожарна безопасност и изискванията
за защита на горските територии от пожари.
Чл. 19. Ръководствата на туристическите
дружества и организаторите на туристически
прояви в горските територии са длъжни да
инструктират участниците в тях за мерките за
пожарна безопасност и изискванията за защита
на горските територии от пожари.
Чл. 20. (1) Териториалните поделения на ДП
по чл. 163 ЗГ, общинските горски структури и
собствениците на горски територии – юридически, физически лица и техни обединения, с
обща площ на поземлените им имоти над 50 ха
ежегодно, преди обявяване на пожароопасния
сезон изготвят планове за защита на горските
територии от пожари.
(2) Годишният план за защита на горските
територии от пожари съдържа:
1. описание на причините за възникването
на пожари през предходните пет години и на
основните фактори, създаващи опасност от
възникване на пожари в горските територии;
2. описание на съществуващите методи и
средства за предотвратяване, наблюдение и
борба с пожари в горските територии, както
и на системите за контрол;
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3. описание на конкретни действия, насочени
към преодоляване действието на факторите,
създаващи опасността от пожари, включително
начините за:
а) отстраняване на основните причини,
създаващи опасност от пожари;
б) усъвършенстване на системите за предот
вратяване и откриване на пожарите;
в) усъвършенстване на системите за контрол;
4. списък на специфичните мерки и мероприятия за защита на горските територии от
пожари в зависимост от пожарната опасност;
5. копие от картата за противопожарно
устройство на горите с нанесени на нея с
червен цвят пътища, годни за придвижване на
противопожарна и друга тежка техника, противопожарни депа, водоизточници, водоеми,
площадки за кацане на хеликоптери;
6. списъци на специализираната група за
гасене и на доброволните формирования по
чл. 15, ал. 1, т. 3 за населените места от териториалния им обхват на дейност;
7. списък на техника, машини и инструменти,
които ще бъдат използвани за гасене на пожар
в горските територии;
8. списък на лицата, отговорни за осъществяване на взаимодействието с органите
на ГДПБЗН;
9. описание на реда и начините за осигуряване на храна, питейна вода и други необходими
средства за участниците в гасенето на пожари в
горските територии, както и списък с имената
на лицата, отговорни за това;
10. схема за навременно оповестяване при
възникнал пожар;
11. протокол от извършени съвместни проверки с РДГ и органите на ГДПБЗН;
12. списък на лицата с телефонните им
номера, които задължително се уведомяват в
случай на възникване на горски пожар.
Раздел III
Противопожарни мероприятия, мерки и изиск
вания за защита на горските територии от
пожари
Чл. 21. (1) Противопожарното устройство
на горските територии включва проектирането
на система от лесовъдски, лесокултурни, лесотехнически и други мероприятия, наречени
общо противопожарни мероприятия, с цел
предотвратяване възникването на пожар в
горските територии, ограничаване на тяхното
развитие и разпространение и осигуряване на
условия за своевременното им откриване и
успешно гасене.
(2) В плановете по чл. 13, т. 2 противопожарните мероприятия се залагат по вид, обем и
параметри, утвърдени с планове на дейностите
за опазване на горските територии от пожари.
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Чл. 22. Собствениците и/или ползватели на
сгради и постройки осигуряват и поддържат
минерализована ивица с широчина не по-малко
от 3 м, която отделя имотите им от горските
територии.
Чл. 23. (1) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии
се допуска в случаи на:
1. предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии извън
пожароопасния сезон;
2. аварийни и неотложни ремонти;
3. почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;
4. извършване на научни експерименти извън
пожароопасния сезон;
5. наличие на обозначени и обезопасени
места за палене на огън по чл. 26.
(2) Паленето на огън и извършването на
огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се разрешава
след писмено съгласуване с началника на
РСПБЗН и директора на съответната РДГ по
следния ред:
1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на дейностите по
ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите
на ГДПБЗН и РДГ, които се произнасят с
решение в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс;
2. в заявлението по ал. 2, т. 1 се посочват
условията, редът, начините за извършване на
дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които трябва да предприеме заявителят.
(3) Извършването на дейности по ал. 1, т. 2
и 3 се допуска след предварително уведомяване
на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване
на изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 24. (1) Лицата, стопанисващи пътищата,
които минават през и/или покрай горски територии, изпълняват следните противопожарни
мерки и изисквания към пътищата и местата
за спиране и паркиране на превозни средства:
1. поддържат чисти от сухи треви, дървесни
отпадъци и други горими материали банкетите
и канавките на пътищата от пътната мрежа;
2. провеждат санитарни противопожарни
мероприятия съгласно изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от
пожари, горскостопански планове и програми,
както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии покрай
пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране;
3. извършват мероприятията по ал. 1, т. 1
и 2 покрай горските пътища;
4. отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или санитарна
ивица, с параметри, определени в плановете
за дейностите по опазване от пожари, горскостопанските планове и програми, както и в
плановете за управление на защитените зони
и защитените територии.
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(2) Частите от насажденията покрай пътищата от пътната мрежа и горските пътища се
стопанисват и поддържат по начин, определен
с изискванията на утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански
планове и програми, както и в плановете за
управление на защитените зони и защитените
територии.
Чл. 25. (1) Не се допуска поставянето и/
или складирането на дървени материали върху
пътното платно на горските пътища по начин,
който намалява тяхната широчина.
(2) Не се допуска оставянето на остатъци
от сечта на разстояние, по-малко от 20 м от
краищата на пътните платна на пътищата от
републиканската пътна мрежа, на горските
пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м
от краищата на платната на останалите автомобилни пътища.
Чл. 26. (1) Местата за палене на огън в
горските територии се определят в съответствие
с предвиденото в плановете за дейностите
по опазване на пожари, в горскостопанските
планове и програми, както и в плановете за
управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост
до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).
(2) На местата по ал. 1 се поставят обозначителни знаци с текст: „Място за палене
на огън“.
(3) Местата по ал. 1 представляват огнища
с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1
м, като:
1. огнището се огражда с венец от камъни
с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст
се насипва по периферията му;
2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м;
3. горенето в огнището се организира така,
че височината на пламъците да не надхвърля
0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да
не превишава половината от височината му.
Чл. 27. (1) Забранява се устройването на
места за палене на огън на разстояние, по-малко
от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и
на разстояние, по-малко от 50 м от съоръженията към тях.
(2) Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото,
без той да бъде напълно изгасен.
Чл. 28. Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа
за отпадъци и други обекти, граничещи или
изградени в горските територии, са длъжни да
изпълняват следните изисквания за пожарна
безопасност:
1. ограждат с масивна или метална ограда
или с телена мрежа с височина не по-малка от
1,5 м гробищните паркове, сметищата, депата
за отпадъци и други обекти, граничещи или
изградени в горските територии;
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2. осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не помалко от 2 м, която се поддържа в постоянна
изправност.
Чл. 29. Лицата, собственици или стопанисващи железопътни трасета, преминаващи
през или покрай горски масиви, осигуряват
поддържането на сервитута на трасето чисто
от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала
дървесна маса, включително и баластовата
призма и банкета.
Чл. 30. Лицата, собственици или стопанисващи газопроводи и продуктопроводи, осигуряват
минерализована ивица с широчина не по-малка
от 3 м, която отделя площадките около компресорни, разпределителни и катодни станции,
кранови възли и очистителни съоръжения от
горските масиви.
Чл. 31. Забранява се извършването на огневи
работи през пожароопасния сезон по трасетата
на газопроводи и продуктопроводи, преминаващи през горски територии или в непосредствена
близост до тях, освен в случаите на аварии и
неотложен ремонт, като противопожарните
мерки за всеки отделен случай се съгласуват
с органите на ПБЗН и съответната РДГ.
Чл. 32. (1) Преди настъпване на пожаро
опасния сезон електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват санитарни мероприятия по събиране и/или изсичане
и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса
и на другите горими материали в просеките
за преминаване на въздушни електропроводни
линии през горските масиви.
(2) Горимите материали по ал. 1 се изнасят
на разстояние не по-малко от 5 м от краищата
на просеките за преминаване на въздушни
електропроводни линии през горските масиви.
(3) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в просеките
на въздушните електропроводни линии.
Чл. 33. Забранява се оставянето на изсечена храстова растителност, клони и треви в
просеките на въжените линии и лифтовете за
транспорт на хора и материали (включително
дългометражните горски въжени линии) и за
другите линейни обекти с постоянен характер,
минаващи през горски територии, извън посочените в раздел ІІІ от наредбата.
Чл. 34. Изискванията за пожарна безопасност
във временните обекти се отнасят за срока на
извършване на дейности в тях.
Чл. 35. Изискванията за пожарна безопасност във временните обекти за дърводобивна
и залесителна дейност са следните:
1. преди започване на дейности в тези обекти
всички участници се инструктират за мерките
за пожарна безопасност в тях и общите мерки
и изисквания за опазване на горските територии от пожари;
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2. обектите се оборудват с противопожарни
средства съгласно изискванията на приложението;
3. за работа в обектите се допускат техника
и оборудване, комплектувани с изправни противопожарни средства;
4. гориво-смазочните материали се съхраняват в обектите върху минерализовани площадки,
в метални стандартни съдове, на разстояние
не по-малко от 20 м от открит огън;
5. фургоните и други постройки за подслон
на работещите се разполагат върху изчистени
от горими материали площадки, оградени с
минерализована ивица с широчина не помалко от 2 м;
6. почистването на сечищата, включително и
тези без материален добив, както и на обектите
за залесяване се организира така, че дървесните
и други растителни остатъци да са на разстояние
не по-малко от 20 м от границите им;
7. почистването на сечищата и обектите за
залесяване чрез изгаряне на растителните остатъци се допуска извън пожароопасния сезон
по реда на чл. 23.
Чл. 36. Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии
или граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м,
изградена в територията за земеделско ползване.
Чл. 37. Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние,
по-малко от 10 м, както и складирането на
груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 м
от границите на горските територии.
Чл. 38. Разпоредбите на раздел ІІІ от наредбата се отнасят и за постоянните и временните
обекти, граничещи с горските територии.
Раздел IV
Организация и задължения за осигуряване на
успешно гасене на пожари в горските територии
Чл. 39. (1) Организацията за гасене на пожар
в горските територии включва:
1. предварителна подготовка за успешно
гасене;
2. действия и мероприятия при гасенето на
пожар в горските територии.
(2) Мероприятията за гасене на пожар в горските територии и редът за организирането им
се отразяват в плана за действия при пожари.
(3) В плана за действия при гасене на пожар
в горските територии се включват задълженията
на отделните органи и лица, които участват
в гасенето им, силите и средствата, редът и
начинът за тяхното своевременно откриване и
оповестяване, организацията по своевременното
започване на гасенето с отговорници и срокове, ръководството при гасенето на пожарите,
както и действията по обезопасяването на
опожарените площи.
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Чл. 40. Директорите на ДП по чл. 163 ЗГ и
техните териториални поделения, директорите
на УОГС, регионалните структури към МОСВ,
общините – собственици на гори, горовладелски
кооперации, сдружения и др. или упълномощени
от тях лица:
1. през пожароопасния сезон в горите
включват в маршрутите за опазване и наблюдение от своите служители местата и обектите,
определени с чл. 14, ал. 2, т. 9;
2. организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на
пожар в горските територии, за разузнаване и
начална атака на възникнали пожари в горските
територии, а така също първоначални действия
и координация при гасенето им;
3. организират ежегодно провеждането на
инструктаж и оборудването на групите по т. 2
със защитни, противопожарни и транспортни
средства, свързочна техника и др. съгласно
приложението и § 1, т. 3 от допълнителната
разпоредба;
4. организират дежурства за приемане на
сигнали за пожар в горските територии, за
координация и за оповестяване на групите по
т. 2, както и тези по чл. 14, ал. 2, т. 4;
5. сключват договори по чл. 14, ал. 2, т. 7 и
инструктират изпълнителите им за действията
при гасенето на пожарите;
6. при получен сигнал за възникнал пожар
незабавно уведомяват органите на ГДПБЗН и
съответната РДГ;
7. оборудват противопожарните депа съгласно приложението, като осигуряват най-малко
едно депо на един горскостопански участък.
Чл. 41. Кметовете на общини, райони, кметства и кметски наместници:
1. връчват срещу подпис на всеки член на
доброволно формирование известие за неговото
участие;
2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища;
3. организират транспортирането на доброволните формирования до мястото на пожара;
4. предоставят помещение и налични средства
за връзка на ръководителя на пожарогасителните действия;
5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето;
6. ежегодно организират провеждане на
инструктаж на доброволните формирования.
Чл. 42. Органите на ПБЗН оказват съдействие за провеждане на инструктажи на специализираните групи за гасене по чл. 40, т. 2
и доброволните формирования за действия при
гасене на горски пожар.
Чл. 43. (1) При получаване на сигнал за
горски пожар на мястото се изпраща групата
по чл. 40, т. 2, която извършва предварителното разузнаване и предприема първоначални
гасителни действия.
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(2) Сведението от разузнаването се предоставя на структурните звена на ГДПБЗН и на
лицата по чл. 40.
(3) Сведението по ал. 2 съдържа ориентировъчни данни за: мястото, вида на пожара
и големината на обхванатата от него площ,
направлението, в което се разпространява пожарът, и наличието на естествени или изкуствени прегради пред него; евентуални опасни
направления за развитието му; броя на хората
от гасаческите групи и местата им на действие;
количеството, вида и мястото на техника, с
която са предприети гасителни действия, както
и други специфични особености от пожарната
обстановка.
Чл. 44. Когато гасенето се осъществява без
участието на органите на ГДПБЗН, лицата по
чл. 40 или упълномощени от тях лица определят
ръководител на място на пожарогасенето, който:
1. информира и насочва групите за гасене
към мястото на пожара;
2. анализира сведенията, получени от специализираната група по чл. 40, т. 2, а при необходимост продължава разузнаването на пожара;
3. по данните от разузнаването прогнозира
развитието на пожара, определя тактиката за
гасене и прави разчет за необходимите сили
и средства за гасене;
4. определя местата за действия на отделните групи;
5. при необходимост предприема действия
за привличане на допълнителни сили и средства за гасене или сигнализира за включване
в гасенето на органите на ГДПБЗН.
Чл. 45. Разпорежданията на ръководителя за
гасене на пожара са задължителни за всички
участници в него.
Чл. 46. Органите на ГДПБЗН поемат ръководството на пожарогасителните действия след
пристигане на мястото на пожара.
Чл. 47. Лицата по чл. 40 осигуряват обезопасяването на пожарищата след тяхното ограничаване или гасене и организират последващи
наблюдения за евентуално възобновяване на
пожара.
Чл. 48. За всеки горски пожар се съставя
протокол по образец, определен със заповед
на изпълнителния директор на ИАГ и на директора на ГДПБЗН.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Временни обекти“ са сечищата, обекти
за залесяване, временни складове, площадки за
товарене и претоварване на дървени материали,
трасетата на късометражни въжени линии и
спускове, временни (тракторни, трупчийски)
горски пътища, пещи за вар, жижни за въглища,
фургони, сглобяеми сгради за временно използване без траен фундамент, пчелини, складиран
груб фураж и други подобни.
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2. „Дейности в горите“ са дърводобивна,
залесителна, включително отглеждане на горски култури без материален добив, ловна и
ловностопанска, събиране на горски семена и
плодове, паша и други стопански дейности с
временен или сезонен характер.
3. „Лични предпазни средства и защитни облекла“ са каска, защитни очила, защитна връхна
дреха и панталон от трудногорими естествени
материали, защитни обувки и ръкавици.
4. „Минерализована ивица“ е изкуствено
построена противопожарна преграда, почистена
от всички горими материали до минералния
почвен слой.
5. „Обекти и други имоти в близост“ са тези
обекти или имоти, чиито прилежащи площи
са на разстояние до 100 метра от границите на
горските територии.
6. „Обекти и други имоти в непосредствена
близост“ са тези обекти или имоти, чиито прилежащи площи граничат с горските територии.
7. „Постоянни обекти в горите“ са обектите
в горските територии, предназначени за дългосрочно използване и експлоатация (жилищни
и стопански сгради, почивни домове, вили,
хижи, хотели, горски домове, мандри, складове,
заслони, места за палене на огън, места за спиране и паркиране на превозни средства и други
обекти, свързани с почивното дело и туризма;
сметища, депа за отпадъци, гробищни паркове
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и други обекти на комуналното стопанство;
пътища от републиканската пътна мрежа, автомобилни горски пътища, железопътни линии,
въжени линии и лифтове за транспорт на хора
и материали; електропроводи, газопроводи,
продуктопроводи и съоръженията към тях и
други подобни).
8. „Специализиран автомобил за гасене на
пожар в горските територии“ е високопроходим автомобил за патрулиране и първоначална
атака на пожари, оборудван с модул за гасене,
с помпа за високо налягане.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание на
чл. 138, ал. 1 ЗГ и отменя Наредба № 30 от
2003 г. за условията и реда за извършване на
противопожарни мероприятия в горския фонд
и опазване на горите от пожари (ДВ, бр. 71
от 2003 г.).
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дават министърът на земеделието и храните и
министърът на вътрешните работи.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
За министър на земеделието и храните:
Цветан Димитров
Приложение

Кофа за вода

Лопата

Брадва

Кирка

Тупалка

Съд с 200 л вода

Моторен трион

Мотика

Съдове за питейна вода

Железни гребла

Моторна помпа

Електрически
фенери

Радиостанции

1
1. Фургони и други подобни
2. Временна площадка за извършване на огневи работи
3. Сечище, временен склад, обект
за залесяване
4. Противопожарно депо
5. Почивни станции, хижи, хотели
и други подобни
6. Специализирана група за гасене

Кофпомпа /гръбна
пръскачка

Наименование на обектите и машините

Пожарогасител

Противопожарни средства за гасене на пожари в горските територии, за обекти и технологично оборудване

2
1

3
1 к

4
1
1

5
1
1

6
1
1

7
-

8
1
2

9
1

10
-

11
-

12
-

13
1

14
-

15
-

16
-

-

-

-

2

1

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4 гп
1 к

4
2

10
2

3
2

3
1

15
2

1
1

2
-

5
-

5 х 10 л
-

5
1

1
-

5
-

4
-

-

1гп

1

1

1

-

1

-

-

-

2 х 20 л

-

-

-

1

Забележки: 1. Пожарогасители: прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха АВС.
2. Буквата „к“ в графа 3 означава кофпомпа.
3. Буквите „гп“ в графа 3 означават гръбна пръскачка.
4. Оборудването на временните обекти е задължително само за времето, през което се работи в тях.
5. Моторните помпи се оборудват с 200 м шлангове, снабдени със струйници.
6. Личните предпазни средства и защитните облекла са съобразени с броя на участниците в специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в горските територии по
чл. 14, ал. 2, т. 5 и по чл. 40, т. 2.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-2
от 3 май 2012 г.

за разследване на авиационни произшествия
с военни въздухоплавателни средства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за разследване на авиационни произшествия
с български военни въздухоплавателни средства (военни ВС) и с чуждестранни военни
въздухоп лавателни средства на територията
на Република България, намиращи се там
съгласно поетите от страната международни
ангажименти.
(2) В зависимост от тежестта на последствията авиационните произшествия с военни ВС
биват: аварии, катастрофи, сериозни инциденти
и инциденти.
(3) Разследването на авиационните произшествия с военни ВС, регламентирано с
тази наредба, е независимо от досъдебното и
съдебното разследване на такива злополуки.
(4) Разследването на авиационни произшествия по тази наредба има единствено за
цел предотвратяването им в бъдеще, без да
се установява степен на вина или отговорност. Докладването на случаи, застрашаващи
безопасността на полетите, и препоръките за
предотвратяване на авиационни произшествия
в бъдеще не водят до презумпция за виновност
или отговорност.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички
случаи на авиационни произшествия с военни
ВС на територията и териториалните води
на Република България и въздушното пространство над тях независимо от държавата на
регистрация на военните ВС, освен ако международен договор, по който Министерството на
отбраната или Република България е страна,
не предвижда друго.
(2) В разследването на авиационно произшествие с българско военно ВС на чужда
територия участва оправомощен представител
от министъра на отбраната, а при необходимост – един или повече експерти към него.
(3) Ако държавата на мястото на произшествието с българско военно ВС няма да извършва
разследване, произшествието се разследва съгласно тази наредба от лицата по ал. 2.
(4) Когато българско военно ВС претърпи
авиационно произшествие на територия с
неопределен суверенитет, разследването се извършва съгласно изискванията на тази наредба.
(5) В случай на авиационно произшествие
с военно ВС, когато Република България е
въвлечена страна, се прилагат изискванията
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на стандартизационно споразумение STANAG
3531, доколкото е приложимо за държавата, на
чиято територия се е случило произшествието.
Чл. 3. (1) Дейностите, свързани с разследването на аварии, катастрофи и сериозни инциденти; събирането, анализът, съхранението
и обменът на информацията за авиационната
безопасност с превантивни цели и контролът
върху разследването на инциденти с военни ВС
се осъществяват от звено в служба „Военна
полиция“.
(2) Дейностите, свързани с подпомагане на
командирите по отношение осигуряване авиационна безопасност във военните формирования, организиращи и провеждащи авиационна
дейност, и по разследване на инциденти, се
извършват от специалисти по безопасност на
полетите във военните формирования.
(3) При провеждане на авиационната дейност органите по безопасност на полетите
нямат командни и управленски функции. Те
участват при формирането на политиката по
безопасност, контрола и изготвянето на препоръки за безпроизшествено провеждане на
авиационната дейност.
Г л а в а

в т о р а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
Чл. 4. Веществените доказателства от авиационно произшествие се съхраняват и запазват от повреди, загубване или унищожаване,
включително чрез фотографиране, филмиране
или друг подходящ начин.
Чл. 5. (1) В случай на авиационно произшествие командирът на военното формирование, където се числи българското военно ВС,
или командирът на формированието – домакин
на чуждестранното военно ВС, и органите на
служба „Военна полиция“ вземат необходимите
мерки за:
1. защита на останките от пожар, по-нататъшни повреди и други вредни въздействия;
2. поставяне под охрана на въздухоплавателното средство и останките;
3. предприемане на действия по чл. 4.
(2) В случай че авиационното произшествие и последствията от него представляват
обществена заплаха или са необходими общи
действия за ограничаване на последствията,
действията по ал. 1 се извършват съвместно с
органите на местната и държавната власт по
ред и начин, определени с Наредба № 12 от
2005 г. за условията, реда и изискванията към
Системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие, издадена от министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на вътрешните работи
и министъра на отбраната (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Чл. 6. (1) Забранява се преместването на
въздухоплавателното средство, останките от
него, неговия товар, както и отнемането им
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по всякакъв друг начин без разрешение на
председателя на комисията по разследването
по чл. 18.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска само
при аварийно-спасителни работи, заплаха за
живота на населението или опасност за обекти
от територията на страната с цел предпазването
им от унищожение при пожар или по други
причини, или пречка за въздушната навигация,
друг вид транспорт или хора. При преместването
се вземат всички необходими мерки за съхраняването на военното ВС или неговите останки
в това състояние, в което са се намирали на
мястото на авиационното произшествие. До
преместването им те се фотографират по различни способи за получаване на ориентиращи
и детайлни снимки от различни положения
на земята, а при необходимост – и от въздуха.
(3) Военното ВС, останките от него, товарът,
следите по терена и другите веществени доказателства за целите на разследването се охраняват,
включително при и след преместването им
извън района на авиационното произшествие.
Чл. 7. При авиационно произшествие с чуждестранно военно ВС и изявено намерение от
оперираща и/или въвлечена страна за участие
в разследването всички веществени доказателства се запазват без изменение до огледа им от
оправомощения представител на тази страна,
доколкото това е практически осъществимо и
не възпрепятства разследването. Изключение
правят случаите, когато е необходимо да се
извлекат пострадали изпод останките.
Чл. 8. (1) Веществените доказателства от
авиационното произшествие с българско или
чуждестранно военно ВС се съхраняват до
приключване на разследването.
(2) Военното ВС, останките от него, товарът, следите по терена и други веществени
доказателства се освобождават от охрана от
председателя на комисията по разследването
по чл. 18.
(3) Действията по ал. 1 и 2 се извършват
след съгласуване с органите за досъдебно и
съдебно разследване.
Г л а в а

т р е т а

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
Чл. 9. (1) В случай на авария, катастрофа
или сериозен инцидент с българско или чуждестранно военно ВС на територията на Република
България, загуба на радиовръзка с екипаж и
пропадане на отметката от него на екраните
на радиолокационните станции, както и при
излъчване на сигнал на аварийните честоти
(121.5 МНz; 243 МНz и 406 МНz) командирът
на военното формирование, в което се числи
българското военно ВС, или командирът на
формированието – домакин на чуждестранното военно ВС, докладва по командна линия и
незабавно уведомява звеното по чл. 3, ал. 1.
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(2) Задълженията по предходната алинея се
изпълняват и в случаите на авария, катастрофа
или сериозен инцидент с гражданско въздухо
плавателно средство, което използва военното
летище или се управлява от военни органи за
управление на въздушното движение. В този
случай звеното по чл. 3, ал. 1 уведомява Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) към Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС).
(3) При уведомяване от СЗРАС към МТИТС
или органите на ръководството на въздушното
движение (РВД) за регистрирано авиационно
произшествие с участието на военни ВС звеното по чл. 3, ал. 1 проверява обстоятелствата
около авиационното произшествие и след това
се прилагат изискванията на тази наредба.
(4) При авиационно произшествие с българско военно ВС на територията на чужда
държава ръководителят на експлоатиращия го
екип от авиационни специалисти/ръководителят на използващия го контингент незабавно
уведомява звеното по чл. 3, ал. 1.
(5) В случаите, когато последиците от авиационното произшествие представляват пряка
опасност за живота и здравето на населението,
инфраструктурни обекти и околната среда, се
известяват и органите на държавната и местната
власт, имащи отношение към ликвидиране на
последствията.
Чл. 10. В случаите по чл. 9, ал. 1 и 2 директорът на служба „Военна полиция“ незабавно
докладва на министъра на отбраната. Докладът
съдържа информация за:
1. времето на произшествието;
2. мястото на произшествието;
3. кратко описание на известните до момента обстоятелства, довели до реализиране
на произшествието;
4. членовете на екипажа, брой на пътниците, вид на въздухоплавателното средство и
превозвания товар;
5. какви действия са предприети до момента
и резултатите от проведените аварийно-спасителни работи;
6. какви допълнителни неотложни мерки е
необходимо да се предприемат.
Чл. 11. (1) При авиационно произшествие с
чуждестранно военно ВС звеното по чл. 3, ал. 1
чрез Министерството на отбраната незабавно
уведомява военните мисии в посолствата на
въвлечените страни.
(2) Уведомлението по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по приложение № 1 и съдържа
информация за:
1. характера на произшествието;
2. типа на военното въздухоплавателно
средство;
3. собственика/оператора на въздухоплавателното средство;
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4. военното звание, име, презиме и фамилия
на командира на екипажа;
5. дата и час на произшествието;
6. летището на излитане;
7. дестинацията;
8. наличие и характер на товара на борда;
9. мястото на произшествието, местоположение на въздухоплавателното средство
спрямо известен географски ориентир, както
и географски координати;
10. броя на членовете на екипажа и пътниците, намиращи се на борда на въздухоплавателното средство, брой на загиналите и на
получилите телесни повреди;
11. техническото състояние на въздухоплавателното средство след произшествието;
12. фактическите метеорологични условия
по време на полета;
13. щетите от произшествието, нанесени на
обекти върху земната повърхност;
14. данни за организацията и резултатите
от проведените аварийно-спасителни работи;
15. известните към момента обстоятелства
за произшествието.
(3) Уведомлението по ал. 2 се съставя на
английски език или на езика на съответния
получател, ако това не предизвиква прекалено
забавяне при изготвянето му.
(4) Уведомлението по ал. 2 не се задържа,
дори ако има недостатъчно информация за
произшествието.
(5) Забранява се предаването на предполагаеми сведения за причините за произшествие.
Чл. 12. (1) В случаите на авиационно произшествие с българско военно ВС на чужда
територия в държавата на мястото на произшествието се изпраща информация за:
1. участие при разследване на произшествието
на оправомощен представител от българска страна, а при необходимост – експерти към него;
2. екипажа и въздухоплавателното средство.
(2) При поискване от държавата, провеждаща разследването, се предоставя допълнителна
информация, която пряко или косвено е могла
да окаже влияние върху експлоатацията на
въздухоплавателното средство.
Чл. 13. (1) За всяко авиационно произшествие с българско или чуждестранно военно ВС
на територията на страната незабавно се уведомява звеното по чл. 3, ал. 1 и се изпраща
предварителен доклад не по-късно от 24 часа
след настъпването на произшествието.
(2) Предварителният доклад се изготвя по
образец съгласно приложение № 2 от специализираните органи по безопасност на полетите
или от специалиста по безопасност на полетите
във военното формирование, където се числи
българското военно ВС, или във формированието – домакин на чуждестранното военно ВС.
(3) Предварителният доклад за авиационно
произшествие се изготвя в три екземпляра и
се изпраща, както следва:
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1. екземпляр № 1 – в архива на военното
формирование;
2. екземпляр № 2 – в старшата инстанция;
3. екземпляр № 3 – в служба „Военна полиция“.
(4) Забранява се включването в предварителния доклад на предполагаеми сведения за
причините за авиационното произшествие.
(5) В случай че авиационното произшествие
е класифицирано като инцидент и разследването му е установило причините за него преди
изпращането на предварителния доклад, се
изготвя и изпраща единствено протокол за
разследване на авиационен инцидент съгласно
приложение № 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗСЛЕДВАНЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 14. (1) Разследването на авиационно
произшествие с военно ВС започва едновременно с предаването на първите донесения за
авиационното произшествие и завършва, когато
са направени окончателните изводи.
(2) Забранява се извършването на полети
с типа военно ВС, преди да е завършено разследването на авиационното произшествие.
(3) В хода на разследването се забранява
разпространението на сведения и информация
относно предполагаемите причини, довели до
възникването на авиационното произшествие.
(4) Достъп до документацията от извършени
разследвания имат министърът на отбраната,
директорът на служба „Военна полиция“ и
звеното по чл. 3, ал. 1.
Чл. 15. Разследването на авиационни произшествия се осъществява въз основа на следните
принципи:
1. обективност и достоверност;
2. причинно-следствен анализ и пълнота;
3. научно доказателство на фактите и явленията;
4. оперативност;
5. независимост.
Чл. 16. Военните формирования от Българската армия, осъществяващи авиационна
дейност, водят на отчет в специален дневник
съгласно приложение № 4 всички авиационни
произшествия, допуснати във формированието.
Раздел IІ
Разследване на аварии, катастрофи и сериозни
инциденти
Чл. 17. (1) При авария, катастрофа или
сериозен инцидент с военно ВС до пристигане
на комисията за разследване по чл. 18 командирът на военното формирование (старшият
авиационен началник) е длъжен:
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1. незабавно да докладва по команден ред и
да уведоми звеното по чл. 3, ал. 1 за длъжността,
военните звания и фамилиите на командира
и членовете на екипажа; броя на пътниците,
намиращи се на борда на военното ВС (ако
са му известни); типа на военното ВС; регистрационния му знак; изпълняваната полетна
задача; метеорологичните условия, известните
обстоятелства, последствията от авиационното
произшествие или сериозния инцидент и предприетите мерки;
2. да пристигне на мястото на произшествието и да определи необходимите допълнителни
мерки за спасяване на членовете на екипажа
и пътниците, гасенето на пожара или предотвратяването на неговата поява и съхраняване
на веществените доказателства по реда, описан
в глава ІІ;
3. да предприеме мерки за спасяване и съхраняване на полетните записващи устройства,
на документите, оказали се на мястото на
произшествието, да организира търсенето на
отломките от военното ВС в околната местност
и да осигури тяхното съхраняване на местонахождението им; ако полетното записващо
устройство се намира в агресивна среда или в
мястото на пожара, да организира незабавното
му изваждане, като по възможност предварително се фотографира мястото на изваждане,
и се предприемат мерки за съхраняване на
информацията; да организира съставянето на
протокол за изваждането и за външното състояние на полетното записващо устройство;
4. да вземе необходимите мерки за безопасност при осъществяването на дейностите
по т. 2 и 3;
5. да организира събиране, запечатване и
съхраняване на летателната, техническата и
друга документация, имаща отношение към
даденото произшествие (планови таблици за
полети, метеорологична документация, летателни и медицински книжки на командира и
членовете на екипажа, документация на лицата от групите за обслужване на въздушното
движение и бойно управление (ОВД и БУ) на
полетите, записите на радиоразговорите, формулярите и журналите за подготовка на военното
въздухоплавателно средство, документацията
на горивото, маслата, специалните течности и
газове, материалите от последната тарировка
на бордовите средства за обективен контрол,
журналите за радиообмена и отчитане работата
на радиотехническите средства, запечатване на
инструмента, контролните проби от горивото,
средствата за наземно осигуряване на полетите, които са използвани при подготовката на
военното въздухоплавателно средство, и др.);
6. да организира установяването на очевидците на произшествието и съставянето на
списък, който да представи на председателя
на комисията.
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(2) При авария, катастрофа или сериозен
инцидент с военно ВС старши оперативният
дежурен в авиационния оперативен център
(AOЦ) на военновъздушните сили организира
снемане и съхранение на регистриращите записи
от екраните на радиолокационните станции и
данните от радиообмена.
(3) Действията по ал. 1 и 2 се предприемат и
при авария, катастрофа или сериозен инцидент
с чуждестранно военно ВС на територията на
Република България.
(4) Забранява се до пристигането на председателя на комисията за разследване по чл. 18
да се отварят и прослушват наземните и бордовите средства за обективен контрол, да се
отварят и дешифрират записите от полетните
записващи устройства, да се правят допълнения,
изменения или поправки в документацията,
отнасяща се до организиране, провеждане и
осигуряване на полета.
Чл. 18. (1) Всяка авария, катастрофа и сериозен инцидент с военно ВС се разследва от
комисия. Комисията и нейният председател
се назначават със заповед на министъра на
отбраната по предложение на директора на
служба „Военна полиция“.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от нечетен
брой членове, включително с председателя,
като съставът є се определя в зависимост от
характера и тежестта на произшествието.
(3) Не могат да бъдат членове на комисията
за разследване лица, които:
1. са роднини по права или съребрена линия
до втора степен с участниците или потърпевшите в произшествието;
2. отговарят функционално и непосредствено за летателната годност и експлоатация на
военното ВС, претърпяло авария, катастрофа
или сериозен инцидент, за организирането,
провеждането и осигуряването на полета, за
обслужването на въздушното движение, както и
за поддръжката и функционирането на летището;
3. са на служба във военното формирование,
където се извършва разследването.
(4) До завършването на работата на комисията всички нейни членове са под разпореждането на председателя на комисията за
разследване и не могат да се привличат за
извършване на други дейности без изричното
негово разрешение.
Чл. 19. (1) В зависимост от характера и
мястото на произшествието, обема и сложност
та на задачите, решавани при разследването,
за подпомагане работата на комисията извън
състава, определен по реда на чл. 18, могат да
се сформират експертни групи и подкомисии
под ръководството и координацията на председателя на комисията.
(2) Експертните групи и подкомисии могат
да бъдат:
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1. група по провеждане на полета – подготвя
информация за траекторията и параметрите
на полета на военното въздухоплавателно
средство непосредствено преди произшествието; анализира всички въпроси, свързани
с подготовката на екипажа и хода на полета,
действията на екипажа в крайната фаза на
полета и след произшествието; координира
работата си с групите по човешките фактори, по полетните записващи устройства и по
показанията на очевидците;
2. група по метеорологичните условия – събира и анализира всички метеорологични
данни, които имат отношение към произшествието, включително информация от екипажи,
намирали се във въздуха по време на произшествието; координира работата си с групите
по провеждане на полета, по обслужване на
въздушното движение и по показанията на
очевидците;
3. група по обслужване на въздушното
движение и по управление на въздушното
пространство, по кому никационните, информационните и навигационните системи
(КИНС) за осигуряване на полетите – събира и
анализира данни по всички въпроси, свързани
с обслужването на въздушното пространство,
работата на комуникационните, информационните и навигационните системи, осигуряващи
полета, които имат връзка с произшествието;
изготвя схема с траекторията на полета въз
основа на обработената информация; координира работата си с групите по провеждане на
полета и по полетните записващи устройства;
4. група по показанията на очевидците – установява контакт и провежда разговори и
беседи с всички лица, наблюдавали полета и
произшествието с военното ВС; събира различни сведения, които могат да подпомогнат
работата на комисията за изясняване на обстоятелствата при произшествието; оформя в
писмен вид получените описания, обяснения
и сведения;
5. група по полетните записващи устройства – открива местонахождението на полетните записващи устройства и ги съхранява
в подходящи условия, извършва разчитане,
анализ и оценка на информацията за полета
(разчитането на информацията от полетните
записващи устройства се извършва от правоспособни лица и с изправно оборудване);
координира работата си с групите по провеждане на полета, по обслужване на въздушното
движение, по управление на въздушното пространство и по комуникационни, информационни и навигационни системи, по силовата
установка, по оборудването и системите и по
показанията на очевидците;
6. група по конструкцията на военното
ВС – определя местоположението на военното
ВС и неговите отломки, изследва системите
му за управление и идентифицира секциите,
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компонентите и частите от него; координира
работата си с групите по провеждане на полета, по силовата установка и по оборудването
и системите;
7. група по силовата установка – изследва
двигателите и системите, осигуряващи тяхната
работа и управление; установява признаците
за тяхната нормална или нарушена работа в
полет; координира работата си с групите по
провеждане на полета и по конструкцията на
военното ВС;
8. група по оборудването и системите – изследва всички компоненти от оборудването,
системите и въоръжението на военното въздухоплавателно средство; оценява състоянието
и експлоатационната му годност, положението
на превключвателите за режимите на работа,
както и показанията на бордовите индикатори; координира работата си с групите по
провеждане на полета, по конструкцията на
военното ВС, по силовата установка и по
полетните записващи устройства;
9. група по отчетните документи – на базата на документацията установява летателната годност на военното ВС; определя как
е извършвано техническото обслужване и
подготовката за полета; координира работата
си с групите по провеждането на полета, по
конструкцията на военното ВС, по силовата
установка и по оборудването и системите;
10. група по човешките фактори – определя
местонахождението и извършва разпознаване
на членовете на екипажа и пътниците, като
констатира получените телесни повреди вследствие на произшествието; изследва фактите
и оценява проблемите при евакуацията и
оцеляването им; анализира данни и сведения,
свързани с медицинската годност, възможната
загуба на работоспособност, общото физическо
и психическо състояние на всеки от членовете на екипажа; изследва въздействието на
факторите на полета и външната среда върху
състоянието и действията им; координира
работата си с групите по провеждане на полета, по конструкцията на военното ВС, по
оборудването и системите и по показанията
на очевидците;
11. група по търсенето, спасяването, евакуацията и пожарогасенето – изу чава обстоятелствата и действията при търсенето,
спасяването и евакуацията на екипажа и
пътниците и оценява дейността на службите
за пожарна и аварийна безопасност; прави
изводи за качеството и ефективността при
използване на техниката и специалното оборудване; координира работата си с групите по
показанията на очевидците, по конструкцията
на военното ВС, по силовата установка и по
човешките фактори.
Чл. 20. Като експерти в работата на комисията по разследване на аварии, катастрофи
или сериозни инциденти могат да се привличат
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представители на министерства, предприятия
и организации, занимаващи се с проектиране, производство, експлоатация и ремонт
на въздухоплавателни средства, обслужване
на въздушното движение и управление на
възду шното пространство, подготовка на
авиационни специалисти и т. н.
Чл. 21. (1) Председателят и членовете на
комисията за разследване имат право на незабавен достъп до:
1. мястото, където е станало произшествието, и местата, където са останките на
военното въздухоплавателно средство;
2. летището, включително сградите и съоръженията;
3. всички места, използвани или свързани
с производството, ремонта или поддържането на военното въздухоплавателно средство,
негови агрегати или части;
4. сградите и съоръженията, в които се намират органите за обслужване на въздушното
движение, радиолокационните, комуникационните и радионавигационните средства, както
и станциите за метеорологично обслужване;
5. самолетните хангари и пистите за излитане и кацане;
6. съдържанието на полетните записващи
устройства и всякакви други записи;
7. всякаква информация, съхранявана във
военното формирование, където се числи
военното ВС, в старшите инстанции, в чието подчинение е военното ВС, както и до
организации и лица, разполагащи с такава
информация;
8. резултатите от изследването или от
тестовете, направени върху проби, взети от:
а) телата на жертвите;
б) лицата, участващи в експлоатацията на
военното ВС.
(2) Председателят и членовете на комисията за разследване имат право да провеждат
интервюта и анкети с участници и очевидци
на произшествието и да изискват писмени
обяснения от тях.
Чл. 22. (1) При разследване на авария, катастрофа или сериозен инцидент председателят
на комисията за разследване е длъжен да:
1. организира и ръководи разследването;
всички негови разпореждания и указания,
отнасящи се до разследването, подлежат на
задължително изпълнение от длъжностните
лица във военното формирование, където е
станало произшествието, както и от всички
лица, привличани в разследването;
2. огледа мястото на произшествието и да
даде оценка за действията на длъжностните
лица за проведените аварийно-спасителни
работи;
3. вземе решение за мястото на обработка на материалите от полетните записващи
устройства;
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4. инструктира членовете на комисията по
техника на безопасност при работа на мястото
на произшествието;
5. при необходимост да организира разработването на план за разследване на произшествието и да го утвърди;
6. утвърди състава на експертните подкомисии, предложени му от съответните
председатели;
7. осигури съгласуваност в работата на експертните подкомисии, групи и координация
на действията им в хода на разследването;
8. провежда заседания на комисията, на
които да приеме докладите за резултатите от
работите, проведени от членовете на комисията, и в съответствие с това да координира
по-нататъшната работа;
9. осъществява контрол за пълното, своевременното, всестранното и обективното
провеждане на разследването и правилното
оформяне на документите;
10. извърши анализ на събраните данни
и на заседание на комисията да формулира
причините;
11. организира изготвянето в установените
срокове на протокол за разследване, като на
зак лючителното заседание протоколът се
обсъди и подпише от него и от членовете на
комисията за разследване;
12. организира изготвянето в установените
срокове на информационния доклад за авиационното произшествие и изпращането му
във военните формирования, организиращи
и провеждащи авиационна дейност.
(2) Председателят на комисията за разследване има право да:
1. взема решения за сформиране на експертни групи и подкомисии по основните
направления на разследването, да определя
председателите им и след техни предложения
да утвърждава състава на подкомисиите;
2. изисква от длъжностните лица да предоставят необходимата документация, свързана
с авиационното произшествие;
3. привлича за участие в разследването или
за консултации експерти и специалисти от
структурите на Министерството на отбраната
или такива, външни за МО;
4. предлага изпращането на материалите
от полетните записващи устройства, от наземните средства за обективен контрол, детайли
и агрегати от разрушеното военно ВС и други
обекти, свързани с авиационното произшествие, на юридически лица или държава за
провеждане на аналитични, лабораторни и
други изследвания; да съгласува сроковете за
изготвяне на заключенията в съответствие с
уредените в тази наредба срокове за разследване на авиационно произшествие;
5. изисква и получава обяснения от всички
лица, свързани по някакъв начин с авиационното произшествие;
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6. разрешава евакуацията на повреденото
военно въздухоплавателно средство от мястото
на произшествието;
7. предлага (назначава) писмено незабавни
мерки за безопасност на военните формирования на който и да е етап от разследването.
Чл. 23. (1) Председателят на експертна
подкомисия за разследване на авиационно
произшествие е длъжен да:
1. организира работата на експертната подкомисия в съответствие с плана за разследване,
утвърден от председателя на комисията;
2. осигури пълнота и обективност на разследването;
3. осигури съгласуваност в работата на
експертите в съответната подкомисия и координация на съвместните действия с другите
експертни подкомисии;
4. докладва на председателя на комисията
за хода на разследването;
5. представя в определените в плана за
разследване срокове отчети за проведените
изследвания.
(2) Председателят на експертна подкомисия
за разследване на авиационно произшествие
има право да:
1. дава разпореждания и указания на специалистите от състава на експертната подкомисия и контролира тяхната работа;
2. изиск ва от длъж ностните лица във
военното формирование, в което е станало
произшествието, необходимите материали,
справки и доклади, отнасящи се до него;
3. прави предложения до председателя на
комисията за необходимостта от допълнителна
информация и материали, необходими за хода
на разследването;
4. привлича за у частие в работата на
съответната експертна подкомисия след съгласуване с председателя на комисията за
разследване експерти от другите подкомисии.
Чл. 24. (1) Специалистът от експертната
подкомисия за разследване е длъжен да:
1. провежда пълно и обективно изследване
на обстоятелствата и причините за авиационното произшествие по профила на своята
специалност и в съответствие с плана за работа;
2. извършва анализ на фактическите данни;
3. разглобява аварира лата авиационна
техника за отправянето є на изследвания (изпитвания) – при необходимост, с разрешение
на председателя на комисията;
4. участва в съставянето на програми и
провеждането на изследвания (изпитвания)
по т. 3;
5. докладва на председателя на експертната
подкомисия за резултатите от проведените
изследвания и анализи с предоставяне на съответните материали, изводи и предложения;
6. участва в съставянето и обсъждането
на протоколите и отчетите на съответната
експертна подкомисия.
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(2) Специалистът от експертната подкомисия за разследване има право да:
1. прави предложения до председателя на
подкомисията за подобряване работата на
комисията;
2. прави предложения до председателя на
подкомисията за привличане на допълнителни специалисти и експерти и за изискване
на материали, необходими за провеждане на
разследването;
3. представи на председателя на комисията
за разследване на авиационното произшествие
писмено мотивирано „особено мнение“ – при
несъгласие с изводите на експертната комисия.
Чл. 25. (1) Членовете на комисията имат
право да участват в заседанията на всяка от
експертните подкомисии или групи.
(2) За целите на разследването при необходимост комисията за разследване анализира
и дейността на старшата инстанция, в чието
подчинение е военното формирование, от
което са екипажът (пътниците), и военното
формирование, в което се числи въздухоплавателното средство.
Чл. 26. (1) При необходимост от провеждане на аналитични, лабораторни и други
изследвания в хода на разследването председателят на комисията определя обектите на
тези изследвания, които заедно с описание на
обстоятелствата на произшествието, необходимата техническа документация и заданието
за провеждане на изследването се изпращат
на други юридически лица или държава за
изследване.
(2) За решаването на конкретни задачи,
изискващи знания в специални области на
науката и техниката, към разследването могат да се привличат експерти с необходимите
знания, които работят извън Министерството
на отбраната, при спазване на действащото
законодателство.
(3) В случаите по ал. 2 след пристигането
на експерта председателят на комисията за
разследване му връчва писмено задание със
списък на въпросите, изискващи разяснения.
(4) Протоколите с резултатите от проведените изследвания по ал. 1 и експертните становища по ал. 2 се прилагат към протокола от
разследването на авиационното произшествие.
Чл. 27. (1) Работата на всяка от подкомисиите и групите завършва със съставяне на
протокол, който се подписва от членовете на
подкомисиите, групите и председателите им.
(2) При несъгласие на член на подкомисията
или групата с изводите той го подписва със
забележка „С особено мнение“. Особеното
мнение се излага писмено и съдържа конкретните мотиви за несъгласието, тяхната
обосновка и предложение.
(3) Протоколите по ал. 1 се обсъждат на
заседание на комисията за разследване.
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(4) При съгласие на членовете на комисията
с извършените работи и получените като резултат фактически данни протоколите по ал. 1
се приемат и се прилагат към материалите
от разследването. Ако комисията не приеме
някой от протоколите, той се връща на съответната подкомисия или група за доработка.
Чл. 28. (1) Работата на комисията приключва с изготвяне на протокол за разследване на
авария, катастрофа или сериозен инцидент по
образец съгласно приложение № 5.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя след
обсъждане на следните въпроси:
1. протокола от огледа на мястото на произшествието;
2. оценката на техническото състояние на
полетните записващи устройства;
3. условията за възникване и развитие на
аварийна (катастрофална) ситуация;
4. формираните версии за произшествието;
5. схемата на причинно-следствените връзки
на разкритите опасни фактори;
6. недос тат ъц и т е, разк ри т и в хода на
разследването по всички направления на
проведените изследвания, и тяхното влияние
за възникването и развитието на аварийна
(катастрофална) ситуация и изхода на полета;
7. причините за произшествието;
8. препоръките на комисията за отстраняване на разкритите опасни фактори.
(3) По решение на председателя на комисията може да се извърши запис на заседанието
на комисията.
(4) Протоколът по ал. 1 се подписва от
председателя и всички членове на комисията.
(5) При несъгласие на член от комисията
с изводите той го подписва със забележка
„С особено мнение“. Особеното мнение се
излага писмено и съдържа конкретните мотиви за несъгласието, тяхната обосновка и
предложение. Особеното мнение се прилага
към протокола за разследване.
(6) Протоколът за разследване на авария,
катастрофа или сериозен инцидент се изготвя
в единствен екземпляр.
Чл. 29. (1) В зависимост от тежестта на
авиационното произшествие протоколът по
чл. 28 се изготвя в следните срокове:
1. сериозен инцидент – до 10 работни дни;
2. авария – до 20 работни дни;
3. катастрофа – до 30 работни дни.
(2) Когато мястото на аварията или катастрофата е в труднодостъпна местност или има
необходимост от назначаване на допълнителни
експертизи, по решение на председателя на
комисията срокът за разследване може да се
удължи, но с не повече от 15 дни, а за сериозен инцидент – с не повече от 5 дни.
(3) В случаите, когато се налага техническо
обследване на въздухоплавателното средство
с участие на представители на производителя
и/или специалисти от чужбина; разчитане на
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данни от системите за обективен контрол от
външни организации и други случаи, когато
сроковете по ал. 1 и 2 технологично не могат
да бъдат спазени, срокът за разследване се увеличава с необходимото време за извършването
на тези дейности, за което председателят на
комисията уведомява министъра на отбраната.
Чл. 30. (1) Протоколът за разследване на
авария, катастрофа или сериозен инцидент
се представя за мнение на командира на
вида въоръжени сили, в чието подчинение е
съответното военно формирование.
(2) В случай на подписване на протокола за
разследване от член на комисията със забележка „С особено мнение“ или при изразяване на
такова от командира на вида въоръжени сили,
министърът на отбраната може да назначи
допълнително разследване на авиационното
произшествие съгласно сроковете по чл. 29,
но за не повече от 15 дни.
(3) При допълнителното разследване могат също да се привличат експерти и да се
назначават експертизи. Заключенията и изводите на комисията след приключване на
допълнителното разследване са окончателни.
Чл. 31. Протоколът за разследване на
авария, катастрофа или сериозен инцидент
се утвърждава от министъра на отбраната
и се съхранява в деловодството на служба
„Военна полиция“.
Чл. 32. (1) При разследване на авария, катастрофа или сериозен инцидент с чуждестранно
военно ВС оправомощеният представител на
държавата на експлоатация има право да:
1. посещава мястото на произшествието;
2. оглежда останките;
3. получава информация относно разказите на очевидците и да предлага тематика за
беседите с тях;
4. получи достъп до веществените доказателства;
5. получи копие от документите по разследването;
6. участва в разчитането на информацията от записите на параметрите на полета от
полетните записващи устройства;
7. участва в мероприятия извън мястото
на произшествието, имащи отношение към
разследването;
8. изказва становища при формирането на
работните версии и хипотези за причините
за произшествието в хода на разследването;
9. участва в съвещания в хода на разследването, включително при анализа на информацията, формулиране на изводите, причините
и препоръките по безопасност.
(2) Правата по ал. 1 имат и оправомощените
представители на всички въвлечени страни.
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Чл. 33. (1) Ако след приключване на разследването се установят съществени, неизвестни и неанализирани факти, отнасящи се до
произшествието, разследването се възобновява
по решение на министъра на отбраната.
(2) Когато е проведено разследване на
произшествие с въвлечена чужда държава, за
възобновяването му се иска нейното съгласие.
Раздел IІІ
Разследване на инциденти
Чл. 34. (1) Авиационните произшествия
се квалифицират като сериозен инцидент
или инцидент от командира на военното
формирование.
(2) Командирът на военното формирование
взема решение по ал. 1, като се съобразява
със Списъка на сериозните инциденти с военни ВС по приложение № 6 и Списъка на
инцидентите с военни ВС по приложение № 7.
(3) Контролът по разкриване на инцидентите и правилната им класификация се осъществява от старшия началник, от органите
по безопасност на полетите и от звеното по
чл. 3, ал. 1.
(4) Ръководителят на звеното по чл. 3, ал. 1
има право да преквалифицира дадено произшествие в зависимост от тежестта на случая.
Чл. 35. (1) Разследването на инциденти с
военни ВС се извършва от комисия във военните формирования.
(2) При инцидент с българско военно ВС,
когато е участвало лице от командния състав
на военното формирование или старшите инстанции, по предложение на специалистите
по безопасност на полетите по чл. 3, ал. 2
комисията се назначава от командира на вида
въоръжени сили.
(3) При инцидент с чуждестранно военно
ВС на територията на страната разследването се извършва по реда на STANAG 3531 и
AFSP-1 (приета със STANAG 7160), доколкото
са приложими от всички въвлечени страни.
(4) За всички останали случаи при инцидент с българско военно ВС комисията се
назначава от командира или началника на
военното формирование, където се числи
военното ВС.
Чл. 36. (1) Срокът за разследване на инцидент е 3 работни дни.
(2) По предложение на разследващия или
на командира на военното формирование
разрешение за удължаване на срока за разследване на инцидент може да даде назначилият
комисията за разследване, но с не повече от
2 работни дни.
(3) В случаите, изискващи провеждането на
специални изследвания, окончателните изводи
за причините за инцидента се правят след
получаване на резултатите от изследванията.
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Чл. 37. (1) След приключване на разследването на инцидент се изготвя протокол за
разследване на инцидент по чл. 13, ал. 5.
(2) Протоколът за разследване на инцидент
се изготвя в три екземпляра и се изпраща:
1. в архива на военното формирование – екземпляр № 1;
2. в старшата инстанция – екземпляр № 2;
3. в служба „Военна полиция“ – екземпляр
№ 3.
Г л а в а
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ДОКЛАДИ
Чл. 38. За всяко авиационно произшествие
с българско или чуждестранно военно ВС на
територията на страната се изготвя предварителен доклад по реда на чл. 13.
Чл. 39. (1) След приключване на разследването на авария, катастрофа или сериозен
инцидент с военно ВС и утвърждаване от
министъра на отбраната на протокола за разследване, звеното по чл. 3, ал. 1 въз основа
на протокола изготвя информационен доклад.
Информационният доклад се изпраща във
военните формирования, осъществяващи авиационна дейност, не по-късно от 10 дни след
утвърждаване на протокола за разследването.
(2) При разследване на авария, катастрофа
или сериозен инцидент с чуждестранно военно ВС информационният доклад по ал. 1 при
поискване се предоставя и на въвлечените
страни. При забележки от тяхна страна те
или се вземат предвид и се извършва допълнително разследване по реда на чл. 33,
ал. 1, или се прилагат към доклада, без да
се извършва допълнително разследване. След
прилагането им информационният доклад
става окончателен.
(3) В докладите по ал. 1 и 2 се включват само
данни, които имат непосредствено отношение
към анализа на авиационното произшествие.
Не се разпространява информация за:
1. лицата, отговорни за безопасното изпълнение на полета;
2. кореспонденцията между лицата, отговорни за безопасната експлоатация на ВС;
3. медицински или други конфиденциални
сведения за лицата, въвлечени в произшествието или инцидента;
4. записи от полетните и наземните записващи устройства и копия от тях;
5. мнения или изявления, изказани при анализиране на информация, свързана с това, вкл.
записи от полетните записващи устройства;
6. изявленията на лицата, получени от
провеждащите разследването, в хода на разследването.
(4) Не се публикуват доклади, части от
тях и каквито и да са документи, получени в
хода на разследването, провеждано от друга
държава, без официалното є съгласие.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВИАЦИОННИ
ПРОИЗШЕСТВИЯ
Раздел І
Общи положения
Чл. 40. (1) Предотвратяването на авиационни произшествия се постига чрез спазване
на определени изисквания и норми за авиационна безопасност, заложени в техническата
документация и документите, регламентиращи
осъществяването на летателна дейност във
военната авиация.
(2) Целта на авиационната безопасност е
да повиши ефикасността на военната авиация
чрез намаляване до минимум на рисковете,
които водят до авиационни произшествия, и
минимализиране на загубите на бойни способности и ресурси.
(3) Командирите и началниците от всички
степени отговарят за осигуряването на авиационната безопасност при осъществяване на
летателна дейност в подчинените им военни
формировани я чрез постигане на ба ланс
между степента на риска при провеждане на
полетите и необходимостта от изпълнението
на поставените задачи.
(4) Спазването на изискванията и нормите
за авиационна безопасност е задължение на
всички лица, участващи в планирането, организирането, управлението, осигуряването и
провеждането на летателната дейност.
Раздел ІІ
Превантивна дейност
Чл. 41. (1) Превантивната дейност, насочена
към предотвратяване на авиационни произшествия, се осъществява чрез мониторинг
на авиационната система; разкриване на
основните рискови фактори за безопасността на полетите и възможните последствия;
планиране и провеждане на мероприятия за
минимализиране влиянието на тези рискови
фактори.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват
от звеното по чл. 3, ал. 1, специалистите по
безопасност на полетите по чл. 3, ал. 2 и командирите и началниците от всички степени.
Чл. 42. (1) При осъществяване на превантивна дейност по чл. 41 звеното по чл. 3, ал. 1:
1. оценява състоянието на безопасността
на полетите;
2. организира воденето и самостоятелното съхраняване на документи от извършени
разследвания;
3. поддържа информационна система с база
данни от произшествия, както и система за
анонимно докладване на рискове и опасности
във военната авиация;
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4. осъществява обмен на информация,
свързана с авиационната безопасност със
СЗРАС към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
5. изготвя и разпространява периодично
информационни бюлетини, в които се обобщават и анализират допуснатите през периода
произшествия с български военни ВС, както
и произшествия с чуждестранни военни ВС
на територията на Република България.
(2) Лицата, подали доклади по системата за
анонимно докладване на рискове и опасности
във военната авиация, се ползват с анонимност, а информацията от тях не се огласява,
с изключение на случаите на престъпление.
(3) В информационните бюлетини по ал. 1,
т. 5 се включват само данни, които имат
непосредствено отношение към анализа на
произшествията. В тях не се огласяват: лицата, имащи пряко отношение към летателната
и техническата експлоатация на военното
въздухоплавателно средство, организацията,
провеждането и осигуряването на полетите;
записи от полетните записващи устройства и
копия от тях; мнения или изявления, изказани
при анализиране на информацията, свързана
с произшествието.
Чл. 43. (1) Звеното по чл. 3, ал. 1 осъществява периодичен контрол за спазване изискванията и нормите за авиационна безопасност
във военните формирования.
(2) При констатиране на нарушения в
случаите по ал. 1 служителите от звеното по
чл. 3, ал. 1 имат право:
1. да сигнализират командирите за откритите нередности и да изискват писмен отговор
за взетите мерки за отстраняване;
2. да предлагат на командирите спиране
от полети на личен състав, авиационна, автотракторна и самолетообслужваща техника.
Чл. 44. (1) Звеното по чл. 3, ал. 1 изготвя
шестмесечен и годишен анализ за нивото на
безопасността на полетите в авиацията на
въоръжените сили на Република България.
(2) В анализите по ал. 1 се оценява цялата
информация за безопасността на полетите;
определя се тенденцията за нейното развитие
и очакваните рискови фактори; набелязват
се основните направления и препоръки за
осигуряване и поддържане на високо ниво
на безопасност на полетите.
(3) Анализите по ал. 1 се изготвят в срок
до 30 дни след изтичане на шестмесечието,
съответно на годината.
(4) Анализите по ал. 1 се изпращат от
директора на служба „Военна полиция“ до
командирите на видовете въоръжени сили,
организиращи и провеждащи летателна дейност, за становища, след което се представят
на министъра на отбраната.
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(5) След утвърждаването на анализите по
ал. 1 звеното по чл. 3, ал. 1 ги изпраща във
видовете въоръжени сили, имащи в подчинение военни формирования, осъществяващи
авиационна дейност, както и в самите военни
формирования.
Чл. 45. При осъществяване на превантивна
дейност по чл. 41 специалистите по безопасност на полетите по чл. 3, ал. 2:
1. ежегодно разработват програми за без
опасност, които се утвърждават от командира
на авиобазата и включват:
а) основни задачи на профилактичната
дейност по безопасност на полетите – специфичните за всяка авиобаза задачи, изискващи
провеждането на профилактична дейност по
осигуряване на безопасността на полетите;
б) годишни и други графици за контрол
от ръководящия летателен, инженерно-технически и осигуряващ състав за спазването на
мерките за безопасност по данни от средствата
за обективен контрол;
в) методическа дейност и обучение – годишно разпределение на учебните часове и
теми за теоретическа подготовка на летателния и инженерно-техническия състав по
безопасност на полетите; графици за обучение
в курсове, свързани с дейности по безопасност
на полетите на състав от авиобазата; учебнометодически сборове;
г) медицински и психологически профилактични мероприятия с летателния и останалия авиационен персонал по отношение
на осигуряване на профилактична дейност
по безопасност на полетите (допълнителни
медицински мероприятия и психологически
беседи);
д) профилактична дейност при участие в
учения и тренировки – да включва мероприятията по осигуряване на безопасността на
полетите при участие в учения и съвместни
тренировки;
е) допълнителни раздели в зависимост от
конкретните задачи и функции на отделните
авиационни бази;
2. системно събират информация, анализират я и оценяват ефективността от прилагането
на програмите по безопасност на полетите
на всички нива;
3. изготвят препоръки и ги представят на
командирите на военните формирования,
осъществяващи авиационна дейност, които
да им послужат при управлението на без
опасността на полетите;
4. незабавно докладват в старшата инстанция и в звеното по чл. 3, ал. 1 за всички
реализирани инциденти и особени случаи в
полет;
5. незабавно докладват в старшата инстанция и в звеното по чл. 3, ал. 1 (по телефон, факс
или друго подходящо средство за комуникация)
и за случаи, застрашаващи безопасността на
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полетите – допуснати произшествия, които не
се класифицират като авиационни такива, но
биха могли да изложат на опасност военното
ВС, екипажа, товара и пътниците в него или
което и да било друго лице.
Чл. 46. (1) Органите по безопасност на
полети във военните формирования изготвят
периодично (но не по-рядко от един път на
3 месеца) анализ за състоянието на безопасността на полетите. В него се анализират
произшествията, нарушенията и неправилните
действия на личния състав при организиране, провеждане и осигуряване на полетите.
Той е основа за определяне на тенденцията
за развитие, за формулирането на изводи и
разработването на допълнителни мероприятия
за повишаване на безопасността на полетите.
(2) Анализът по ал. 1 се изготвя в срок
до 15 дни след изтичане на съответното
тримесечие и се утвърждава от командира
на военното формирование. Екземпляри от
анализа се изпращат в старшата инстанция
и в звеното по чл. 3, ал. 1.
Чл. 47. Органите по безопасност на полетите по чл. 3, ал. 2 в старшата инстанция:
1. осъществяват методическо ръководство
и контрол на органите по безопасност на
полетите във военните формирования, непосредствено осъществяващи летателна дейност;
2. осъществяват периодичен контрол на
изпълнението на програмите за безопасност
във военните формирования;
3. обобщават информацията, свързана с
безопасността на полетите в подчинените им
военни формирования;
4. изготвят указания с препоръки за недопускане на неправилни действия от летателните екипажи, от лицата от органите за
обслужване на въздушното движение и за
бойно управление;
5. изготвят указания с препоръки за поддържане на надеждността на авиационната
техника и недопускане на повторяемост на
отказите в полет;
6. изготвят периодично (но не по-рядко от
един път на 6 месеца) анализ за състоянието
на безопасността на полетите в подчинените им военни формирования; анализът се
изготвя в срок до 20 дни след изтичане на
шестмесечието; екземпляр от него се изпраща
в звеното по чл. 3, ал. 1.
Чл. 48. Анализите по чл. 46 и чл. 47, т. 6
съдържат следните раздели:
1. оценка на обстановката и условията за
провеждане на летателната дейност във военните формирования; фактори, усложняващи
изпълнението на поставените задачи;
2. анализ на допуснатите авиационни произшествия, повторяемост и новоразкрити опасни
фактори, предприети мерки за недопускане
на повторяемост;
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3. състояние на профилактичната дейност
по безопасността на полетите и ефективност
на разработените и изпълнените мероприятия
за предотвратяване на произшествия;
4. тенденции и очаквани рискови фактори;
5. набелязване на основните направления
и препоръки за поддържане високо ниво на
безопасност на полетите.
Чл. 49. Командирите и началниците от
всички степени осъществяват дейности по
чл. 41, като прилагат на практика програмите
за безопасност, разработени от специализираните органи по чл. 3, ал. 2, и указанията
и разпорежданията на старшите инстанции,
свързани с осигуряване безопасността на
полетите.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авиационно произшествие“ е неочаквано събитие, свързано с използването на
военното ВС, което може да доведе или е
довело до:
а) смърт или нараняване, довело до смърт
до 30 дни след авиационното произшествие;
б) разрушаване на военно ВС или повреди,
при които възстановяването му е невъзможно
или нерентабилно;
в) изчезване на военно ВС или попадането
му на място, където достъпът е невъзможен;
г) повреди по военното ВС, които могат
да се възстановят чрез ремонт или замяна на
компоненти от него;
д) проваляне или опасност от проваляне
на мисията (полетната задача).
2. „Катастрофа“ е авиационно произшествие, при което е настъпила смърт на човек.
3. „Авария“ е авиационно произшествие,
при което не е настъпила смърт на човек,
но военното ВС е разрушено напълно или
повредено до степен, при която е невъзможно
или нецелесъобразно възстановяването му.
4. „Сериозен инци дент“ е авиационно
произшествие, обусловено от възникването
на особена ситуация, която се е задълбочила в аварийна ситуация, но не е завършило
с авария или катастрофа. Разликата между
сериозен инцидент и авария или катастрофа
е само в тежестта на последствията.
5. „Инцидент“ е всяко авиационно произшествие, свързано с използването на военното
ВС, което влияе или би могло да повлияе върху
безопасността на полета. Такова произшествие
може да бъде обусловено от:
а) възникването на особена ситуация, която
се е задълбочила в сложна;
б) нарушения в нормалното функциониране
на системите на ВС, екипажа или персонала
от службите за управление и осигуряване на
полетите;
в) въздействие на външни фактори – геофизични, орнитологични и др.;
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г) повреда на военното ВС, отстраняването
на която се извършва със силите на военното
формирование без подмяна на силови елементи, възли и изделия.
6. „Особена ситуация“ е ситуацията, възникнала в полет в резултат от действието на
неблагоприятни фактори, която може да застраши благополучното завършване на полета.
7. „Усложнени условия на полета“ е особена
ситуация, която не налага прекратяването на
полетната задача и полетът може да завърши
благополучно без особени усилия и екстрени
действия на екипажа. Тя може да бъде съпътствана със:
а) незначително нарастване на психо-физиологическото натоварване на екипажа;
б) незначително влошаване на летателните
характеристики на ВС;
в) усложняване на обстановката на въздушното движение.
8. „Сложна ситуация“ е особена ситуация
в полет, която значително застрашава благополучното завършване на полета. Тя се
характеризира със значително повишаване на
психологическото натоварване на екипажа и/
или значими отклонения в аеродинамичните,
летателните, маневрените или енергийните характеристики на ВС, непозволяващи
продължаването на полета по предвидената
програма (полетен план). Предотвратяването
на прехода на сложната ситуация в аварийна или катастрофална е възможно само със
своевременните и правилните действия на
екипажа и лицата от групата за ръководство
на полетите;
9. „Аварийна ситуация“ е ситуация в полет,
при която възможностите и квалификацията
на екипажа, лицата от групата за ръководство на полета и резервите в работоспособността на авиационната техника могат да се
окажат недостатъчни за предотвратяване на
авиационното произшествие, като загубата
или повредата на военното ВС се явява найвероятния изход на полета.
10. „Катастрофална ситуация“ е ситуация в
полет, при която предотвратяването на смърт
та на екипажа (пътниците) и/или загубата
на военното въздухоплавателно средство е
практически невъзможна.
11. „Полетно записващо устройство“ е устройство, монтирано на борда на военното
ВС, предназначено за регистриране и запис
на информация, свързана с параметрите на
полета и работата на системите и агрегатите
на ВС, както и на гласови данни.
12. „Оперираща страна“ е държава, която
притежава военно ВС, на борда на което се
случва инцидент.
13. „Държава, където се е случило произшествието“ е държавата във или над чиято
територи я (вк лючително териториа лните
води) или на нейно плавателно средство се е
случило авиационното произшествие.
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14. „Въвлечена страна“ e държава, където
се е случило произшествието, опериращата
страна, държавата, чиято собственост е въздухоплавателното средство или ракетният заряд,
въвлечени в авиационното произшествие/
инцидент, и държавата, чиято собственост е
оборудването, съоръженията и персоналът,
въвлечени по време на авиационното произшествие/инцидент.
15. „Причина“ е действие, бездействие,
фактор, произшествие, условие или тяхното
съчетание, които са довели до произшествие.
16. „Разследване“ е процес, вк лючващ
събиране и анализ на данни за авиационно
произшествие, както и за факти, явления и
обстоятелства, свързани с него, с цел установяване и формулиране на причините, довели до
произшествието и изработване на препоръки
за подобряване на безопасността на полетите
и минимализиране вероятността за допускане
на подобни произшествия в бъдеще.
17. „Препоръки за безопасност“ са предложения на оправомощените органи, целящи
управление на риска при осъществяване на
летателната дейност.
18. „Настъпила смърт“ е смърт на лице/
лица, настъпила като резултат от авиационно
произшествие, в рамките на 30 дни от датата
на авиационното произшествие.
19. „Сериозна телесна повреда“ е телесна
повреда, която:
а) изисква хоспитализация за повече от 48
часа в течение на 7 дни от получаването на
телесната повреда;
б) е довела до счупване на кости (с изключение на неусложнени фрактури на пръсти на
ръцете и краката или на носа);
в) е свързана с разкъсвания на тъкани,
предизвикващи обилно кръвотечение, повреди
на нерви, мускули или сухожилия;
г) е свързана с нараняване на който и да
е вътрешен орган;
д) е свързана с изгаряния втора или трета
степен или каквото и да е изгаряне на повече
от 5 % от повърхността на тялото;
е) е свързана с потвърден факт на въздействие на вредни (инфекциозни) вещества
или на поразяваща радиация;
20. „Оправомощен представител“ е лице,
представляващо въвлечена страна в авиационно произшествие с военно въздухоплавателно
средство. То се назначава за участие в разследване, провеждано от/във друга държава.
21. „Авиационна безопасност“ е качествено
състояние на процеса на осигуряване на летателната експлоатация на военните ВС, което
се постига чрез изпълнение на комплекс от
мероприятия, насочени към запазване живота
и здравето на хората, екипажа, пътниците и
обслужващия персонал, целостта и изправността на военните ВС, машините, сградите
и съоръженията за тяхното обслужване и
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съхранение на летището. Авиационната без
опасност включва: безопасността на полетите;
безопасността при инженерно-авиационното
осигуряване; логистичното осигуряване, комуникационното, информационното и навигационното осигуряване; военното ръководство
на въздушното движение и управление на
въздушното пространство.
22. „Безопасност на полетите“ е свойство
на въздухоплавателната система да осигурява
безпрепятствено провеждане и извършване
на полетите, запазвайки живота и здравето
на участниците в тях, както и целостта на
товарите и на въздухоплавателното средство.
23. „Случаи, застрашаващи безопасността
на полетите“ е експлоатационно прекъсване,
дефект, грешка или друго нередно обстоятелство, което влияе или може да окаже влияние
на безопасността на полетите и в резултат
на което не е възникнало произшествие или
сериозен инцидент;
§ 2. Към авиационните произшествия не
се отнасят:
1. бойните загуби – разрушаване на военно
въздухоплавателно средство или смърт на
хора, намиращи се на борда му, в резултат
на бойно въздействие;
2. смърт на хора, намиращи се на борда на
военно въздухоплавателно средство по време
на полета, несвързана с неговото разрушаване,
с нарушаване функционирането на системите
му или под въздействие на външни геофизически фактори;
3. разрушаване на военно въздухоплавателно средство, в т. ч. и със смърт на хора,
намиращи се на борда му, при отвличане,
опит за отвличане или при неразрешен полет;
4. смърт на хора (от глад, жажда, студ,
въздействие на околната среда и т. н.), намирали се на борда на военно въздухоплавателно
средство, извършило принудително кацане,
несвързана с неговото разрушаване и след
неговата евакуация;
5. смърт на хора, ненамиращи се на борда
на военно въздухоплавателно средство, както и повреда на земята, неотнасяща се към
дадено произшествие, но явяваща се негово
следствие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредба № Н-11 от 2001 г. за разследване на авиационни произшествия и инциденти (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 3
от 2005 г.) се отменя.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 26, т. 22 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във
връзка с чл. 2, ал. 2, т. 7 от Закона за военната
полиция и влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 2

AIRCRAFT ACCIDENT OR SERIOUS INCIDENT
INITIAL NOTIFICATION
TO : .......................................................................................................................................................
FROM : .................................................................................................................................................
ORGANISATION : ...............................................................................................................................
TEL :............................... FAX : ...........................................................................................................
A. ACCIDENT/INCIDENT REF : .......................................................................................................
B. AIRCRAFT MANUFACTURER : ....................................................................................................
MODEL .................................................................................................................................................
REGISTRATION: ..................................................................................................................................
SERIAL NO: .........................................................................................................................................
C. OWNER : .........................................................................................................................................
OPERATOR : ........................................................................................................................................
D. PILOT IN COMMAND : ................................................................................................................
E. DATE & TIME (UTC) OF EVENT : ..............................................................................................
F. LAST POINT OF DEPARTURE : ...................................................................................................
G. POINT OF INTENDED LANDING : ............................................................................................
H. LOAD ON THE BOARD
I. ACCIDENT/ SERIOUS INCIDENT LOCATION : .........................................................................
J. PERSONS ON BOARD: CREW :................................... PASSENGERS : ....................................
INJURIES CREW PASSENGERS OTHERS
FATAL: ..................................................................................................................................................
SERIOUS: .............................................................................................................................................
MINOR/NONE: ....................................................................................................................................
K. AIRCRAFT DAMAGES ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
L. METEOROLOGICAL CONDITIONS
M. DAMAGES ON GROUND
N. SEARCH AND RESCUE OPERATIONS
O. BRIEF DESCRIPTION OF THE NATURE OF EVENT AND THE CIRCUMSTANCES
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SIGNATURE........................./NAME/ DATE/TIME .............................

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД
за ..................................................................................
(вид авиационно произшествие)
в................................................... с......................................................... с регистрационен знак .........................
(№ на формированието)
в...................................................

(тип на военното
въздухоплавателно средство)
на...................................................

(време: местно, GMT)

(дата, месец, година)

при полети..................................................
(метеорологична обстановка)

I. СЪСТАВ НА ГРУПИТЕ ЗА ОВД и БУ НА ПОЛЕТИТЕ
(изписват се лицата, имащи отношение към авиационното произшествие)
1. ..........................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
2. ..........................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
3. .........................................................................
Други длъжностни лица: Дежурен метеорологично и орнитологично осигуряване РП „Полигон“, помощникръководител полети, дежурен щурман и др.
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II. ЕКИПАЖ
№

Звание, име, презиме, фамилия

Заемана длъжност

Класна квалификация

1.
2.

III. ОБСТОЯТЕЛСТВА
Указва се етапът на полета, упражнението от летателната програма за рода авиация, известните към
момента обстоятелства за произшествието, наличието на пътници на борда, наличието и характерът на
товара на борда, последствията за екипажа и пътниците, последствията за военното въздухоплавателно
средство, щетите на земната инфраструктура от произшествието, данни за организацията и проведените
аварийно-спасителни работи.
КОМАНДИР НА ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ:
(звание)
(дата)

(подпис)
(месец)

(фамилия)
(година)

НАЧАЛНИК НА ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ
ВЪВ ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ:
(звание)
(дата)

(подпис)
(месец)

УТВЪРЖДАВАМ:
(длъжностното лице, назначило комисията)

(фамилия)
(година)

Приложение № 3
към чл. 13, ал. 5

________________ (___________)
(подпис)
(фамилия)
____________________
(дата, месец, година)

П Р ОТО К О Л
за разследване на инцидент
в _________________________ с _____________________________________________
(авиационно формирование)
(тип на военното въздухоплавателно средство)
в____________________ на _____________________при полети_________________________________
(време: местно, GMT)
(дата,месец,година)
(каква метеорологична обстановка)
I. ЕКИПАЖ
№ ПО
РЕД

ЗВАНИЕ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ

КЛАСНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II. ОБСТОЯТЕЛСТВА
Полетна задача, метеорологични условия, етап и режим на полета, кратко описание на признаците
и самото авиационно събитие, действията на екипажа и на дежурните длъжностни лица от групата за
ръководство на полетите и органите за обслужване на въздушното движение и за управление на въздушното пространство в процеса на възникване на особената ситуация.
III. ИЗВОДИ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИНЦИДЕНТА
1. НЕПОСРЕДСТВЕНА ПРИЧИНА – тази причина, която предизвиква авиационното събитие. Обикновено тя е следствие на основната причина.
2. ОСНОВНА ПРИЧИНА – тази причина, която създава потенциална възможност за възникване на
авиационно събитие.
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3. СПОСОБСТВАЩИ ПРИЧИНИ – тези причини, които създават необходимите условия за реализиране на възможността за възникване на авиационно събитие.
В свободна форма се излагат причините за инцидента, като се използват разкритите опасни фактори,
предизвикали това събитие. Формулировката на причините трябва да изключва двусмислие в тяхното
разбиране и да указва характера на профилактиката на разкритите опасни фактори за в бъдеще.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОВТОРЯЕМОСТ
Посочват се както изпълнените, така и планираните за изпълнение мероприятия (без указване на
изпълнители и срокове за изпълнение), насочени към отстраняване на разкритите при разследването
недостатъци.
НАЧАЛНИК НА ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТ
НА ПОЛЕТИТЕ ВЪВ ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ
(_________________________)
(звание, подпис) (фамилия)
__________________
(дата,месец,година)

Приложение № 4
към чл. 16
ДНЕВНИК
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
№ Дата Ф о р м и р о в а ние, тип
на въз
д у х о п л а 
вателното
средство

Време,
метеорологична
обстановка

Екипаж:
длъжност,
звание, име,
презиме, фамилия, класна квалификаця, випуск

Обстоятелства за възникване на
аварията, катастрофата, сериозния
инцидент или инцидента, номер на
упражнението от програмата за
бойна подготовка на летателните
екипажи, етап от полета, действия
на екипажа и дежурните длъжностни лица от групата за ръководство
на полетите и от органите за обслужване на въздушното движение
и за управление на въздушното
пространство. Последствия

Причини
за авиационното
произшествие

Изпълнени
мероприятия
за недопускане на повторяемост в
бъдеще

Приложение № 5
към чл. 28, ал.1
УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
...................................(......................)
(подпис)
(фамилия)
............................................
(дата) (месец) (година)

ПРОТОКОЛ
за разследване на ....................................................................................................
(класификация на произшествието)
с......................................................................................................................,
(тип на военното въздухоплавателно средство и регистрационен знак)
водещо се на отчет в ........................................................,
(авиационно формирование)
допуснато на........................................................................
(дата на събитието, време: местно, GMT)
при изпълнение на .............................................................
(вид полетна задача)
I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Разследването на произшествието е проведено от комисия, назначена със заповед на ..................................
с № ....................... от дата...................., в състав:
Председател: ....................................................
(длъжност, звание, фамилия)
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и членове: 1. .....................................................
(длъжност, звание, фамилия)
2. ......................................................
(длъжност, звание, фамилия)
Срок за работа на комисията:
начало: ..................................................................................
(дата на произшествието)
край: ......................................................................................
(дата на подписване на протокола)
В разследването взеха участие представители на: ................................................................................................
(изброяват се специалистите, представители на министерства, научноизследователски организации и
предприятия, с указване на длъжностите, званията и фамилиите им)
II. ФАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
1. Данни за екипажа:

№

Длъжност

Звание, име, презиме, фамилия

Присвоена класна
квалификация, година
на присвояване

Последствия
за екипажа
(загинал, ранен,
невредим, не е
намерен)

..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Дава се кратка оценка на професионалната подготовка на екипажа
2. Данни за пътниците при произшествието с военно въздухоплавателно средство с пътници на борда:

№

Звание, име, презиме,
фамилия

Военно формирование

Основание да бъде
на борда на военното
въздухоплавателно
средство

Последствия
(загинал, ранен,
невредим, не е
намерен)

.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Дава се оценка на правомерността на въздушния превоз на изброените по-горе лица.
3. Данни за характера на превозваните товари при произшествието с военно въздухоплавтелно средство с
товари на борда:
№

Характер, вид и
количество на
превозвания товар

Габарити (м)
дължина

широчина

Тегло
(кг)
височина

За нуждите на
кое ведомство е
изпълняван превозът

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Дава се количествена и качествена оценка на допуснатите до въздушен превоз товари.
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4. Данни за дежурните длъжностни лица от групата за ръководство на полетите:
Длъжност, звание, име, презиме, фамилия, възраст, образование (наименование на учебното заведение и година
на завършване), стаж на заеманата длъжност, специална подготовка, квалификация; наличие на нарушения по
линия на ръководител полети в миналото, преминаване на медицински прегледи, проверка за готовността за
застъпване на дежурство, последна проверка на теоретическите знания и практическите навици.
Дава се кратка оценка на професионалната подготовка на дежурните длъжностни лица от групата за
ръководство на полетите.
5. Данни за военното въздухоплавателно средство:
................................................................................................................................................................................................
(тип, заводски номер, държава на производителя, назначен ресурс, ресурс до 1-ви ремонт, междуремонтен
ресурс начало на експлоатацията, брой на кацанията, количество ремонти, дата на последния ремонт,
наработка след последния ремонт)
Дава се кратка оценка за съответствието на техническата експлоатация на военното въздухоплавателно
средство с установените изисквания.
6. Метеорологична и орнитологична информация:
............................................................ ............................................................ ......................
Привежда се прогнозната, фактическата метеорологична и орнитологична обстановка на мястото на
произшествието. В случай на необходимост се указва прогнозната и фактическата метеорологична обстановка
на основното и запасните летища, на полигоните и по маршрута на полета.
Дава се кратка оценка на метеорологичното осигуряване на полетите.
7. Данни за летището:
............................................................ ............................................................ ......................
Дава се кратка оценка на летищно-техническото осигуряване на полетите.
8. Данни за средствата за свръзка, за навигация, за обслужване на въздушното движение и за управление на
въздушното пространство:
..............................................................................................................................................
Дава се кратка оценка за съответствието на техническата експлоатация на средствата за свръзка и
навигация с установените изисквания.
9. Състояние на членовете на екипажа и пътниците след произшествието:
........................................................................................................................ ......................
Описват се причините за смъртта на хората, намиращи се на борда на военното въздухоплавателно
средство. Указва се количеството на хората, получили телесни повреди.
10. Друга информация:
Описва се фактическата информация, разкрита в процеса на разследването, която е необходима за
установяване на обстоятелствата за произшествието и за заключенията относно причините за това събитие.
ІІІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА
Указват се следните данни:
1. Полетна задача. Номер на упражнението от Програмата за бойна подготовка на летателните
екипажи. Коя по ред е задачата за екипажа и за военното въздухоплавателно средство за летателната смяна.
2. Времето (местно, GMT) и летището на излитане.
3. Колко време след излитането и на кое място (название на пункта, където се е случило събитието,
или азимут и разстояние от характерен ориентир), на кой етап от полета, в коя зона на отговорност,
на каква височина и при каква скорост на полета, при какви условия е възникнала и протекла аварийната
(катастрофалната) ситуация.
4. Действията на екипажа в особената, аварийната и катастрофалната ситуация, както и степента на
влияние на тези действия на изхода от полета.
5. Действията на дежурните длъжностни лица от групата за ръководство на полета в особената,
аварийната или катастрофалната ситуация, степента на влияние на тези действия на изхода от полета.
6. Характерът на падането (кацането) на военното въздухоплавателно средство (положение, ъгъл на
падане, траектория на полета до удара в земята и др.).
7. Условията, при които са използвани средствата за спасяване на екипажа (скорост, височина на полета,
положение на военното въздухоплавателно средство, сработване на автоматиката от системата за спасяване
и др.), а също така и причините за неизползване на средствата за спасяване или тяхното късно използване.
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8. Действия на аварийно-спасителните служби:
Указват се количеството сили и средства, привлечени за провеждане на аварийно-спасителни работи.
Дава се кратка оценка на проведените аварийно-спасителни работи.
9. Последствията за членовете на екипажа (пътниците).
10. Последствията за военното въздухоплавателно средство.
11. Последствията за околната среда на мястото на произшествието.
IV. НЕДОСТАТЪЦИ, РАЗКРИТИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО, И ТЯХНОТО
ВЛИЯНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛОЖНАТА, АВАРИЙНАТА И КАТАСТРОФАЛНАТА
СИТУАЦИЯ И НА ИЗХОДА ОТ ПОЛЕТА
Описват се откритите отклонения във функционирането на авиационната система по направленията на
проведените изследвания с описание на факторите, какво и от кого е било нарушено:
1. в планирането, организацията и провеждането на полетите;
2. в подготовката и действията на екипажа;
3. в подготовката и действията на лицата от групата за ръководство на полетите и от органите за
обслужване на въздушното движение и за управление на въздушното пространство;
4. в подготовката и допуска до полет на военното въздухоплавателно средство;
5. в нормативното и административното осигуряване на полетите;
6. в подготовката на летището и на средствата за осигуряване на полетите;
7. други.
Правят се изводи от анализа на недостатъците, повлияли на изхода на полета.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРИЧИНИТЕ
1. Непосредствена причина.
2. Основна причина.
3. Способстващи причини.
В свободна форма се излагат причините за произшествието, като се използват разкритите опасни
фактори, обусловили това събитие.
Формулировката на причините трябва да изключва двусмислие в тяхното разбиране и да указва за
профилактика на разкритите опасни фактори за в бъдеще.
VI. ПРЕПОРЪКИ НА КОМИСИЯТА
Предлагат се мероприятия за недопускане на повторяемост, без да се посочват срокове за тяхното
изпълнение и конкретни изпълнители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ:
(звание)

(подпис)

(фамилия)

(дата)

(месец)

(година)

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ:
1. ........................................
(звание)

(подпис)

(фамилия)

(дата)

(месец)

(година)

2. ........................................
(звание)

(подпис)

(фамилия)

(дата)

(месец)

(година)

VII. МНЕНИЯ

.........
(звание)
.........
(дата)

.........
(подпис)
.........
(месец)

.........
(фамилия)
.........
(година)

Забележка. Към протокола за разследване се прилагат всички материали, имащи отношение към проведеното
разследване.
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Приложение № 6
към чл. 34, ал. 2

СПИСЪК НА СЕРИОЗНИТЕ ИНЦИДЕНТИ С
ВОЕННИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
1. Сблъскване на въздухоплавателни средства.
2. Сблъскване на въздухоплавателно средство
със земни (морски) препятствия и изкуствени
такива на повърхността им.
3. Сближение на две или повече въздухоплавателни средства, което налага извършване на
маневра за избягване на сблъскването или когато
такава маневра е била извършена.
4. Повреда на въздухоплавателно средство
от осколки и предмети от земната (морската)
повърхност.
5. Попадане на въздухоплавателно средство в
зоната на разлитане на осколките за поразяване.
6. Несанкционирано (без опознаване) изпълнение на атака по въздушна или земна (морска)
цел с реално използване на авиационни средства
за поразяване.
7. Попадане на въздухоплавателно средство в
опасни метеорологични условия и явления.
8. Полет на въздухоплавателно средство с профил и по маршрут, несъответстващ на полетната
задача.
9. Извеждане на въздухоплавателно средство
на режим „сваляне“, загуба на управляемост на
въздухоплавателното средство.
10. Превишаване на експлоатационните ограничения на въздухоплавателното средство с възникване на остатъчни деформации в конструкцията му.
11. Загуба на пространствена ориентировка от
екипажа на въздухоплавателното средство.
12. Загуба на визуална ориентнировка от
екипажа и невъзможност за самостоятелното є
възстановяване.
13. Принудително кацане на въздухоплавателното средство извън летището.
14. Нарушаване на балансировъчните норми
за товарене на въздухоплавателното средство,
укрепването на товарите, превоз на забранени
товари, смесване на товари.
15. Частична или пълна загуба на работоспоснобност на член от екипажа.
16. Пожар на борда на въздухоплавателното
средство.
17. Изтичане на хидравлични флуиди, гориво,
масло или други, което води до опасност от пожар
или възможно опасно отлагане върху конструкцията на ВС, неговите системи или оборудване или
риск за пътуващите на борда.
18. Отказ на повече от един двигател на многодвигателно въздухоплавателно средство.
19. Отказ на двигателя, а също и изключване
на двигателя, непредвидено в полетната задача (в
т.ч. и изключване вследствие появата на лъжлив
сигнал за негов отказ).
20. Отказ на неавтоматизираната част от системите за управление на въздухоплавателното
средство.
21. Отказ на повече от една система в резервирана система, която е задължителна за управлението или навигацията по условията на полета.
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22. Разрушаване (изпадане, изхвърляне) в полет
на фанара или остъклението на кабината (една от
кабините) на ВС.
23. Разрушаване или непреднамерено отваряне
на врати, люкове, трапове. Разрушаване, отваряне или изпадане на капаци и обтекатели, което
силно влошава летателните характеристики на
въздухоплавателното средство.
24. Поява на недопустими пукнатини по силови
елементи на планера и челните стъкла.
25. Неспускане на една или повече стойки на
колесника от основната система.
26. Обледеняване на въздухоплавателно средство, при което силно се влошават летателните
му характеристики.
27. Нарушаване на безопасното ешелониране
при излитане и кацане.
28. Кацане на избрани от въздуха площадки,
които не съответстват на изискванията на регламентиращите документи.
29. Кацане, което не е предвидено в полетната
задача.
30. Зареждане на въздухоплавателното средство
с горивно-смазочни материали, специални течности и газове, неотговарящи на изискванията на
регламентиращите документи.
31. Приемане за кацане и пускане за излитане
на въздухоплавателното средство на/от неподготвена полоса за излитане и кацане или вертолетна
площадка.
32. Други събития, които не се класифицират
като авиационно произшествие, но са довели до
възникване на аварийна ситуация, повреда на
въздухоплавателното средство или травмиране
(нараняване) на членове на екипажа (пътници).

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 2

СПИСЪК НА ИНЦИДЕНТИТЕ С ВОЕННИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
1. Прекратяване на излитането.
2. Опит за излитане (кацане) на въздухоплавателното средство с конфигурация, несъответстваща
на изискванията на регламентиращите документи.
3. Приземяване на въздухоплавателно средство с претоварване, по-голямо от максимално
допустимото.
4. Попадане в спътната следа на друго въздухо
плавателно средство.
5. Преминаване на втори кръг, непредвидено
в полетното задание.
6. Кацане с остатък на горивото, непозволяващ
повторен заход за кацане.
7. Излизане извън границите на ПИК при
излитане или кацане.
8. Самопроизволно пускане на спирачния парашут или непускането му (когато пускането му
е задължително по РЛЕ).
9. Превишаване на експлоатационните ограничения на въздухоплавателно средство в полет.
10. Неспазване на установените минимални
безопасни параметри при изпълнение на конкретна
полетна задача.
11. Загуба на водача при полет в група.
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12. Непредвидено в заданието сближаване на
въздухоаплавателни средства.
13. Нарушаване на ограниченията при използване на авиационните средства за поразяване.
14. Излитане на екипажа без предполетен медицински преглед.
15. Изпълнение на полета без специално снаряжение за екипажа, съответстващо на условията
на полета.
16. Превишаване от екипажа на нормите за
нальот в летателната смяна.
17. Нарушаване нормите за почивка преди и
по време на полети.
18. Прелитане на екипажа с непълно оформена
документация.
19. Неспазване условията и реда за изпълнение
на полетната задача.
20. Несанкционирано (без опознаване) изпълнение на атака по въздушна или земна (морска) цел.
21. Изменение на зададената височина на полета или напускане на заповяданата пилотажна
зона или ВОЗ без уведомяване и разрешение от
органите за обслужване на въздушното движение
и за управление на въздушното пространство.
22. Подаване на изпълнителна команда към
командир на въздухоплавателно средство, чието
място е определено погрешно.
23. Подаване от екипажа на неправилни данни
за местонахождението на въздухоплавателното
средство.
24. Временна загуба на управлението на въздухоплавателното средство от органите за обслужване на въздушното движение и за управление на
въздушното пространство.
25. Попадане на екипажа в условия на полета,
за които не е подготвен.
26. Сблъсък на въздухоплавателно средство с
птици.
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27. Изпълнение от екипажа на полетна задача,
несъответстваща на нивото на подготовката му.
28. Всеки отказ на авиационната техника, довел
до възникване на особена ситуация, която се е
задълбочила в сложна.
29. Всяко нарушение на документите, регламентиращи организацията, провеждането и осигуряването на авиационната дейност.
4760

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1833-НС
от 10 май 2012 г.

На 9 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Михаил Ненов
Николовски, избран от Единадесети многомандатен избирателен район – Ловеч, издигнат от
ПП „ГЕРБ“ в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Единадесети многомандатен изборен
район – Ловеч, Николай Нанков Нанков от
листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4830

Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 737 на Министерския съвет от
3.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Габъра-север“,
разположено в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково (ДВ, бр. 79 от 2011 г.),
Министерският съвет прави следната поправка: В т. 8 на Координатния регистър на концесионната
площ на находище „Габъра-север“, приложението към т. 2 на решението, числото на координата Y(м) –
„9462977.0“, да се чете „9462955.0“.
4824
Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 209 на Министерския съвет от
15.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище „Дъбака“, община Ивайловград, област Хасково (ДВ, бр. 24 от 2012 г.), Министерският съвет прави следната
поправка: В т. 2.1 думите „с размер 75 026 кв. м“ да се четат „с размер 75 586 кв. м“.
4825
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-669
от 2 май 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Закона за сдружения за напояване,
предложенията на доставчиците на вода и доклад,
одобрен от заместник-министъра на земеделието
и храните, № 93-4437 от 2.05.2012 г. одобрявам
цени на услугата „водоподаване за напояване“
за 2012 г., както следва:
І. На доставчици на вода за напояване – търговски дружества със 100 % държавно участие:
1. „Напоителни системи“ – ЕАД, София:
1.1. гравитачно доставяна вода – 0,230 лв./м 3
без ДДС;
в т. ч. за ориз
– 0,025 лв./м 3 без ДДС;
1.2. помпено доставяна вода по стъпала:
– I стъпало
– 0,42 лв./м 3 без ДДС;
– IІ стъпало
– 0,52 лв./м 3 без ДДС;
– IІІ стъпало
– 0,60 лв./м 3 без ДДС;
– IV стъпало
– 0,69 лв./м 3 без ДДС;
в т. ч. за ориз
– 0,030 лв./м 3 без ДДС;
1.3. цените по т. 1.1 и 1.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
а) размер на предвидените поливни площи – 307 043 дка;
в т. ч. за отглеждане на ориз – 104 255 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 287 241 000 м 3;
в т. ч. за напояване на ориз – 250 212 000 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено;
1.4. при цени, по-ниски от горецитираните,
доставчиците (клонове на „Напоителни системи“ – ЕАД) извършват услугата „водоподаване
за напояване“ по цени, доказани пред Министерството на земеделието и храните.
2. „Хидромелиорации – Севлиево“ – ЕА Д,
Севлиево:
2.1. гравитачно доставяна вода – 0,21 лв./м 3
без ДДС;
2.2. цената по т. 2.1 е образувана при условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 6000 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 227 590 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно.
3. „Земинвест“ – ЕАД, София:

3.1. гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3
без ДДС;
3.2. помпено доставяна вода – 0,22 лв./м 3 без
ДДС;
3.3. цените по т. 3.1 и 3.2 са образувани при
условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване, както следва:
a) размер на предвидените поливни площи – 5365 дка;
б) съобразно местонахождението на прогнозните поливни площи;
в) п р ог но з н и ко л и че с т в а н а до с т а в я н а
вода – общо 1 687 440 м 3;
г) начин на доставяне на прогнозните водни
маси за напояване – гравитачно и помпено.
ІІ. На доставчици на вода за напояване – сдружения за напояване:
1. За членове на сдруженията за напояване:
1.1. СН „Кръстьо Раковски“, с. Раковски,
община Каварна, прогнозни поливни площи
4 0 0 д к а , п р ог нозн и кол и че с т ва на до с т авя на вода 90 000 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,42 лв./м 3 без ДДС;
1.2. СН „Лъджа – Каварна-2“, гр. Каварна,
община Каварна, прогнозни поливни площи
1 20 0 дка, прогнозни количества на доставяна вода 304 000 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,375 лв./м 3 без ДДС;
1.3. СН „Иречек“, с. Иречек, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 168 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,431 лв./м 3 без ДДС;
1.4. СН „Белгун“, с. Белгун, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1020 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 213 840 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,427 лв./м 3 без ДДС;
1.5. СН „Елана“, с. Вранино, община Каварна,
прогнозни поливни площи 1200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 317 400 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,281 лв./м 3 без ДДС;
1.6. СН „Шабла – Тюленово“, гр. Шабла, община Шабла, прогнозни поливни площи 1500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 810 300 м 3
п ри пом пено дос та вя на вода – 0,207 л в./м 3
без ДДС;
1.7. СН „Ваклино“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 150 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 81 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,203 лв./м 3 без ДДС;
1.8. СН „Чайка – 99“, с. Крапец, община Шабла,
прогнозни поливни площи 550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 269 280 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,1996 лв./м 3 без ДДС;
1.9. СН „Дуранкулак“, с. Дуранкулак, община
Шабла, прогнозни поливни площи 180 дка, прог
нозни количества на доставяна вода 136 080 м 3
п ри пом пено дос та вя на вода – 0,206 л в./м 3
без ДДС;
1.10. СН „Батовска долина“, с. Оброчище, община Балчик, прогнозни поливни площи 185 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 70 050 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3
без ДДС;
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1.11. СН „Въртопа“, с. Писарево, община Нови
пазар, прогнозни поливни площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 22 773 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,120 лв./м 3
без ДДС;
1.12. СН „Нептун-2006“, с. Добротич, община
Вълчи дол, прогнозни поливни площи 300 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 36 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,053 лв./м 3
без ДДС;
1.13. СН „Искър“, с. Искър, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 50 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 31 200 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС;
1.14. СН „Изворите 2007“, с. Левски, община
Суворово, прогнозни поливни площи 170 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 79 560 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,064 лв./м 3
без ДДС;
1.15. СН „Акваполи“, с. Брестак, община Вълчи
дол, прогнозни поливни площи 30 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 10 500 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,073 лв./м 3 без ДДС;
1.16. СН „Камчийска долина“, гр. Дългопол, област Варна, прогнозни поливни площи
4 000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 1 032 000 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,280 лв./м 3 без ДДС;
1.17. СН „Камчия“, с. Планиница, община Руен,
прогнозни поливни площи 400 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 219 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,220 лв./м 3 без ДДС;
1.18. СН „Момина църква“, с. Момина църква,
община Средец, прогнозни поливни площи 160 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 63 500 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3
без ДДС;
1.19. СН „Златна праскова“, с. Драганци, община Карнобат, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,152 лв./м 3
без ДДС;
1.20. СН „Съединение“, гр. Българово, община
Бургас, прогнозни поливни площи 500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 195 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3
без ДДС;
1.21. СН „Права река“, с. Грозден, община
Сунгурларе, прогнозни поливни площи 200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 74 800 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,12 лв./м 3 без
ДДС;
1.22. СН „Язлата“, с. Ново Паничарево, община
Приморско, прогнозни поливни площи 120 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 47 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,18 лв./м 3 без
ДДС;
1.23. СН „Карнобатски води“, гр. Карнобат, община Карнобат, прогнозни поливни площи 119 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 35 640 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,07 лв./м 3 без
ДДС;
1.24. СН „Ръжица – Разбойна“, с. Ръжица,
с. Разбойна, община Руен, прогнозни поливни
площи 550 дка, прогнозни количества на доставяна вода 205 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,056 лв./м 3 без ДДС;
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1.25. СН „Младово – Нова Загора“, гр. Нова
Загора, община Нова Загора, прогнозни поливни
площи 1200 дка, прогнозни количества на доставяна вода 360 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,163 лв./м 3 без ДДС;
1.26. СН „Кортен – изток“, гр. Нова Загора,
община Нова Загора, прогнозни поливни площи
2400 дка, прогнозни количества на доставяна вода 666 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,173 лв./м 3 без ДДС;
1.27. СН „Блягорница – ОРИ“, с. Оризари,
община Твърдица, прогнозни поливни площи
500 дка, прогнозни количества на доставяна вода 213 250 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,050 лв./м 3 без ДДС;
1.28. СН „Ормана“, с. Панаретовци, община
Сливен, прогнозни поливни площи 110 дка, прогнозни количества на доставяна вода 34 800 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,151 лв./м 3
без ДДС;
1.29. СН „Сърцево“, с. Сърцево, община Твърдица, прогнозни поливни площи 370 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 115 500 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,087 лв./м 3 без ДДС;
1.30. СН „Агробим“, с. Омарчево, община Нова
Загора, прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни количества на доставяна вода 200 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3
без ДДС;
1.31. СН „Братушково“, с. Братушково, община
Сливница, прогнозни поливни площи 410 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 108 800 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,266 лв./м 3
без ДДС;
1.32. СН „Борец“, с. Борец, община Брезово,
прогнозни поливни площи 700 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 252 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3 без ДДС;
1.33. СН „Урожай“, с. Стрелци, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1588 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 451 840 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,075 лв./м 3 без ДДС;
1.34. СН „Старосел“, с. Старосел, община
Хисаря, прогнозни поливни площи 1800 дка, прогнозни количества на доставяна вода 315 900 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,060 лв./м 3
без ДДС;
1.35. СН „Чоба“, с. Чоба, община Брезово,
прогнозни поливни площи 1550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 372 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,054 лв./м 3 без ДДС;
1.36. СН „Воден рай“, с. Пъдарско, община
Брезово, прогнозни поливни площи 1 100 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 264 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,040 лв./м 3
без ДДС;
1.37. СН „Липа“, с. Православен, община
Първомай, прогнозни поливни площи 200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 42 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,080 лв./м 3
без ДДС;
1.38. СН „Искра“, с. Искра, община Първомай,
прогнозни поливни площи 650 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 255 600 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3 без ДДС;
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1.39. СН „Стара река“, с. Бяга, община Брацигово, прогнозни поливни площи 1130 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 469 100 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,026 лв./м 3 без ДДС;
1.40. СН „Успех-2004“, с. Цар Асен, община
Пазарджик, прогнозни поливни площи 380 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 149 200 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,063 лв./м 3
без ДДС;
1.41. СН „Гайтан“, с. Лесура, община Криводол,
прогнозни поливни площи 165 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 69 575 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,081 лв./м 3 без ДДС;
1.42. СН „Лом – север“, гр. Лом, област Монтана прогнозни поливни площи 800 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 160 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,578 лв./м3 без ДДС;
1.43. СН „Роса-М“, с. Марково, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 350 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 105 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,063 лв./м 3
без ДДС;
1.44. СН „Оряховска вода“, с. Оряховица,
община Стара Загора, прогнозни поливни площи 2400 дка, прогнозни количества на доставяна вода 292 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,262 лв./м 3 без ДДС;
1.45. СН „Поречие Тунджа 02“, гр. Павел
баня, община Павел баня, прогнозни поливни
площи 2707 дка, прогнозни количества на доставяна вода 773 880 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,064 лв./м 3 без ДДС;
1.46. СН „Сокол“, с. Яздач, община Чирпан,
прогнозни поливни площи 550 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 174 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,057 лв./м 3 без ДДС;
1.47. СН „Ержа“, с. Плодовитово, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 500 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 180 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,065 лв./м 3
без ДДС;
1.48. СН „Конаре“, с. Конаре, община Гурково,
прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 72 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,057 лв./м 3 без ДДС;
1.49. СН „Земя – вода“, с. Маца, община Раднево, прогнозни поливни площи 1000 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 240 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,05 лв./м 3 без ДДС;
1.50. СН „Сърневец“, с. Сърневец, община Братя
Даскалови, прогнозни поливни площи 600 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 144 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,054 лв./м 3
без ДДС;
1.51. СН „Кравино – 2008“, с. Кравино, община
Опан, прогнозни поливни площи 900 дка, прогнозни количества на доставяна вода 164 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,051 лв./м 3
без ДДС;
1.52. СН „Медово – 2007“, с. Медово, община
Братя Даскалови, прогнозни поливни площи
90 0 дка, прогнозни количества на доставяна вода 164 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,051 лв./м 3 без ДДС;
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1.53. СН „Здравец“, с. Здравец, община Димитровград, прогнозни поливни площи 250 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 60 000 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,066 лв./м 3
без ДДС;
1.54. СН „Воден“, с. Воден, общ. Димитровград,
прогнозни поливни площи 100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 48 000 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,075 лв./м 3 без ДДС;
1.55. СН „Герена – 2001“, с. Долно Войводиново, община Хасково, прогнозни поливни
площи 850 дка, прогнозни количества на доставяна вода 99 600 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,05 лв./м 3 без ДДС;
1.56. СН „Марица“, с. Радиево, община Димитровград, прогнозни поливни площи 410 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 80 400 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,047 лв./м 3
без ДДС;
1.57. СН „Голямо Асеново – 2007“, с. Голямо Асеново, община Димитровград, прогнозни
поливни площи 500 дка, прогнозни количества
на доставяна вода 120 000 м 3 при гравитачно
доставяна вода – 0,063 лв./м 3 без ДДС;
1.58. СН „Нивища“, с. Душево, общ. Севлиево,
прогнозни поливни площи 20 дка, прогнозни количества на доставяна вода 4 380 м 3 при помпено
доставяна вода – 0,24 лв./м 3 без ДДС;
1.59. СН „Кастело“, с. Батошево, община Севлиево, прогнозни поливни площи 20 дка, прогнозни количества на доставяна вода 4080 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,13 лв./м 3 без ДДС;
1.60. СН „Воден свят – 2“, с. Паисий, община
Стражица, прогнозни поливни площи 700 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 260 000 м3
при помпено доставяна вода – 0,104 лв./м 3 без
ДДС;
1.61. СН „Дунав“, гр. Свищов, община Свищов,
прогнозни поливни площи 3200 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 370 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,098 лв./м 3 без ДДС;
1.62. СН „Горски Сеновец“, с. Горски Сеновец, община Стражица, прогнозни поливни
площи 600 дка, прогнозни количества на доставяна вода 181 500 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,132 лв./м 3 без ДДС;
1.63. СН „Негованка 98“, с. Михалци, община
Павликени, прогнозни поливни площи 1200 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 460 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,277 лв./м 3
без ДДС;
1.64. СН „Наша цел 2003“, с. Долна Липница, община Павликени, прогнозни поливни
площи 60 дка, прогнозни количества на доставяна вода 18 600 м 3 при помпено доставяна
вода – 0,266 лв./м 3 без ДДС;
1.65. СН „Света“, гр. Угърчин, община Угърчин,
прогнозни поливни площи 650 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 228 000 м 3 при
помпено доставяна вода – 0,082 лв./м 3 без ДДС;
1.66. СН „Коиловци“, с. Коиловци, община
Плевен, прогнозни поливни площи 345 дка, прогнозни количества на доставяна вода 118 200 м 3
при помпено доставяна вода – 0,115 лв./м 3 без
ДДС;
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1.67. СН „Хидро-1“, с. Градище, община Левски,
прогнозни поливни площи 2 100 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 660 000 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,28 лв./м 3 без ДДС;
1.68. СН „Тургор“, с. Каменец, община Пордим,
прогнозни поливни площи 80 дка, прогнозни количества на доставяна вода 38 400 м 3 при помпено
доставяна вода – 0,548 лв./м 3 без ДДС;
1.69. СН „Руец“, с. Руец, община Търговище,
прогнозни поливни площи 137 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 45 720 м 3 при гравитачно доставяна вода – 0,100 лв./м 3 без ДДС;
1.70. СН „Герлово“, гр. Търговище, община
Търговище, прогнозни поливни площи 750 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 225 000 м3
при гравитачно доставяна вода – 0,106 лв./м 3
без ДДС;
1.71. СН „Копрец 2004“, с. Копрец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 85 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 23 300 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,085 лв./м 3
без ДДС;
1.72. СН „Съкровището на Кралево“, с. Кралево, община Търговище, прогнозни поливни
площи 690 дка, прогнозни количества на доставяна вода 166 000 м 3 при гравитачно доставяна
вода – 0,067 лв./м 3 без ДДС;
1.73. СН „Водна лилия“, с. Преселец, община
Търговище, прогнозни поливни площи 70 дка,
прогнозни количества на доставяна вода 15 100 м 3
при гравитачно доставяна вода – 0,098 лв./м 3
без ДДС;
1.74. СН „Могила“, с. Могила, община „Тунджа“,
прогнозни поливни площи 300 дка, прогнозни
количества на доставяна вода 120 200 м 3 при
гравитачно доставяна вода – 0,223 лв./м 3 без ДДС.
2. За водоползватели, които не са членове на
сдруженията за напояване, цената на услугата
„водоподаване за напояване“ е до 0,05 лв./м 3 без
ДДС над определената.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на земеделието и
храните Цветан Димитров.

4858

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-279
от 2 април 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
І.1. Актуализирам площта на защитена местност „Дъбите – конска поляна“ в землището на
с. Кръстевич, община Хисар, област Пловдив,
обявена със Заповед № 4526 от 17.11.1975 г. на
Министерството на горите и опазване на природната среда – МГОПС (ДВ, бр. 98 от 1975 г.),
от 2947 дка на 2 923,984 дка.
І.2. В границите на защитената местност,
определени със заповедта по т. 1, попадат имоти
с номера: 001256, 000567, 000903, 000365, 000026,
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000071, 000081, 000108, 000109, 000204, 000206,
000209, 000212, 000216, 000223, 000224, 000225,
000355, 000742, 000902, 000904, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на с.
Кръстевич, ЕКАТТЕ 40333, община Хисар, област
Пловдив, с обща площ 2 923,984 дка.
І.3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Дъбите – конска поляна“ и картният материал се съхраняват и
са на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Пловдив.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 от Закона за защитените територии с цел
прецизиране режима на дейностите и обезпечаване на ефективна защита, съответстваща на
предмета на опазване – естествена дъбово-букова
гора, с наличие на голям брой вековни дървета:
II.1. Променям режима на дейностите на
защитена местност „Дъбите – конска поляна“,
регламентиран със Заповед № 4526 от 17.11.1975 г.
на МГОПС за обявяване на защитената територия:
II. 2. В защитената местност се забранява:
II. 2.1. строителство;
II. 2.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства.
II. 2.3. извеждане на сечи, с изключение на:
отгледни, селекционни и санитарни;
II. 2.4. ловуване;
II. 2.5. паша и бивакуване на домашни животни;
II. 2.6. палене на огън извън определените за
това места.
III. Тази заповед отменя режимите, установени
със Заповед № 4526 от 17.11.1975 г. на МГОПС
за обявяване на защитена територия.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-283
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на характерните скални образувания
и геоморфоложки форми в отдел 280 по Лeсоустройствен проект – ЛУП, на Държавно горско
стопанство (ДГС) – Белоградчик, от 2006 г.:
1. Увеличавам с 426,098 дка площта на природна забележителност „Белоградчишки скали“
в землището на гр. Белоградчик и с. Чифлик,
община Белоградчик, област Видин, обявена с
Постановление на Министерството на горите
№ 998 от 5.02.1949 г., разширена със Заповед
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№ 601 от 1.07.1987 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 56 от 1987 г.).
2. В границите на разширението на природна
забележителност „Белоградчишки скали“ попадат
имоти с номера, както следва:
2.1. имот с номер 100012 съгласно картата на
възстановената собственост (КВС) за землището
на с. Чифлик, ЕКАТТЕ 81459, община Белоградчик, област Видин, част от отдел 280 по ЛУП на
ДГС – Белоградчик, от 2006 г. с площ 53,647 дка;
2.2. имоти с номера: 066012; 066034 и 066036,
съгласно КВС за землището на гр. Белоградчик,
ЕК АТТЕ 03616, община Белоградчик, област
Видин, част от отдел 280 по ЛУП на ДГС – Белоградчик, от 2006 г. с обща площ 372,451 дка.
3. Общата площ на природна забележителност
„Белоградчишки скали“ в границите є, определени
със заповедите по т. 1 и тази заповед, възлиза
на 6413,098 дка.
4. За природна забележителност „Белоградчишки скали“ в границите, определени със
заповедите по т. 1 и тази заповед, са в сила
режимите, регламентирани с Постановление на
Министерството на горите № 998 от 5.02.1949 г.
и Заповед № 601 от 1.07.1987 г. на Комитета за
опазване на природната среда при МС.
5. След влизането в сила на тази заповед
РИОСВ – Монтана, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в границите на природната забележителност в картата на
възстановената собственост за землищата на гр.
Белоградчик и с. Чифлик, община Белоградчик,
област Видин.
6. Промените в границите на природната забележителност да се впишат в Държавния регистър
на защитените територии при Министерството
на околната среда и водите.
7. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
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ЗАПОВЕД № РД-284
от 3 април 2012 г.
На основание § 78, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 88 от 2005 г.) във връзка с чл. 5,
т. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ):
1. Прекатегоризирам буферната зона на поддържан резерват „Персински блата“, обявена
със Заповед № 1106 от 2.12.1981 г. на Комитета
за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1981 г.) в защитена
местност „Персин“.
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2. Защитена местност „Персин“ запазва обхвата, границите и режимите, определени със
Заповед № 1106 от 2.12.1981 г. на Комитета за
опазване на природната среда при МС.
3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при Министерството
на околната среда и водите.
4. След влизането в сила на тази заповед
РИОСВ – Плевен, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената местност
в кадастралната карта и регистри за землището
на гр. Белене, ЕКАТТЕ 03366, община Белене,
област Плевен.
5. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-316
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
нареждам:
І. В Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден със
Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. на министъра
на отбраната (ДВ, бр. 75 от 2008 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) „Военно формирование“ е взвод, рота,
батарея, батальон, дивизион, ескадрила, полк,
бригада, база или друга структура от въоръжените
сили, която е организационно и икономически
обособена. В зависимост от организационната си
структура военното формирование може да бъде
самостоятелно и/или в състава на по-голямо
военно формирование.“;
б) алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят.
2. В чл. 6, ал. 3 думите „службите за сигурност“ се заменят със „служба „Военна полиция“.
3. В чл. 8 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 1 думите „издаван от началника на
Генералния щаб на Българската армия или от
командващите на видовете въоръжени сили“ се
заличават;
б) в ал. 3 думите „отдава само първият заместник на командира (началника)“ се заменят с
„отдават заместниците на командира (началника)“.
4. В чл. 9, ал. 1 след думите „денонощния
наряд“ се добавя „когато овладяват и/или преодоляват последствия от бедствия“.
5. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) В мирно време военнослужещите могат
да използват служебното оръжие като крайна
мярка при въоръжено нападение или при непосредствена заплаха с оръжие.“;
б) алинея 3 се отменя.
6. В чл. 16 думите „определя от Министерския съвет“ се заменят с „извършва съгласно
действащото законодателство“.
7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Военните академии и висшите
военни училища са структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за висшето образование и Закона за
развитие на академичния състав на Република
България, доколкото в Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и актовете за създаването им не е предвидено друго.
(2) Във военните академии, висшите военни
у чилища и професионалните колеж и се извършва специализирано обучение, придобива
се квалификация и професионална подготовка
от военнослужещите, цивилните служители,
както и от служители от други министерства и
ведомства и от граждани при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Войсковата служба в структурите по ал. 1
се организира съгласно този устав.“
8. В чл. 18 ал. 9 се изменя така:
„(9) Командирите (началниците) ежедневно
издават писмена заповед относно отразяване
дейността на военното формирование.“
9. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) Подреждането на знамената по фронта
да се извършва от дясно на ляво, като в средата
се поставя националното знаме, вдясно от него
знамето на ЕС, а вляво на НАТО.“
10. В чл. 26, ал. 7 думата „левия“ се заменя
с „десния“ и се добавя второ изречение: „Наръкавните емблеми на военното формирование се
поставят на десния ръкав, на 10 см от пагона,
като същите не могат да превишават размера
на емблемата на БА.“
11. В чл. 27, ал. 3, в края на изречението се
добавя „както и да имат татуировки на видими
места по тялото и лицето“.
12. В чл. 28 думите „Офицерите от резерва
на официални празници“ се заменят с „Военнослужещите от запаса и резерва на официални и
военни празници“.
13. В чл. 35, ал. 3 думата „категорията“ се
заменя със „званието“.
14. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Местата за тютюнопушене се оборудват с пепелници или сандъчета с пясък и
отговарят на условията на нормативните актове.“
15. В чл. 44, ал. 1 думите „като прозорците
се закрепват с куки (трупчета)“ се заличават.
16. В чл. 49, ал. 9 т. 2 се отменя.
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17. В чл. 54, ал. 5 думите „(пленяване)“ и „а
поделението подлежи на разформироване“ се
заличават.
18. В чл. 75 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата „структури“ се заменя с
„пунктове“;
б) в ал. 2 думите „личната здравна книжка“
се заменят с „имунизационния паспорт“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) При откриване на заразно заболяване във
военното формирование началникът на медицинския пункт е длъжен незабавно да докладва на
командира (началника) на военното формирование и на началника на Военномедицинската
академия.“
19. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Началникът на Военномедицинската
академия (ВМА) и началникът на съответната
Многопрофилна болница за активно лечение към
ВМА са длъжни при констатиране на заразно
заболяване, отравяне, умишлена травма, психическо увреждане или употреба на наркотични
вещества да уведомят:
1. командира (началника) на военното формирование, от което е пристигнал болният (болните);
2. отделенията по превантивна медицина по
места, където се намира военното формирование на болния;
3. оперативния дежурен на съответната регионална служба „Военна полиция“.“
20. В чл. 94, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. екологичното възпитание на личния състав
от военното формирование;“.
21. В чл. 95 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 2 се правят следните изменения:
аа) в т. 1 думите „ежегодно“ и „необходимите“ се заличават и в края се добавя „при
необходимост“;
бб) в т. 2 думите „периодични и перспективни
планове“ се заменят с „годишен план“;
б) алинея 4 се отменя.
22. В чл. 96, ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. осъществява методическо ръководство
при екологичното възпитание и подготовката на
личния състав по опазване на околната среда;“
б) в т. 2 думата „плановете“ се заменя с
„плана“;
в) точка 5 се отменя.
23. В чл. 97 ал. 3 се изменя така:
„(3) След завършване на учението използваните райони задължително се възстановяват в
състояние, в каквото са били преди това.“
24. Член 104 се изменя така:
„Ч л. 10 4. (1) На и менова н и я т а на во ен н и т е
зва н и я на во ен но с л у жещ и т е о т въ ор ъ жен и т е
си ли на Реп ублика Бъ лгари я са, как т о следва:
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№ В Сухопътните войски и Военновъздушните сили

ВЕСТНИК

Съкратени
наименования

Във Военноморските сили

С Т Р. 7 9
Съкратени
наименования

I. Войнишки звания
1

Редник – 1 клас
Редник – 2-ри клас
Редник – 3-ти клас

р-к

Матрос – 1-ви клас
Матрос – 2-ри клас
Матрос – 3-ти клас

2

Ефрейтор – 1-ви клас
Ефрейтор – 2-ри клас

ефр.

Старши матрос – 1-ви клас
Старши матрос – 2-ри клас

-ви

м-с

ст. м-с

II. Сержантски звания
1

Младши сержант

2

Сержант

3

Старши сержант

4

Старшина

мл. серж.

Старшина II степен

с-на ІІ ст.

серж.

Старшина I степен

с-на І ст.

ст. серж.
с-на

Главен старшина
Мичман

гл. с-на
м-н

ІІІ. Звания за офицерски кандидати
1

Офицерски кандидат – 1-ви клас
Офицерски кандидат – 2-ри клас

оф. канд.

Офицерски кандидат – 1-ви клас
Офицерски кандидат – 2-ри клас

оф. канд.

ІV. Младши офицерски звания
1

Лейтенант

2

Старши лейтенант

3

Капитан

лейт.

Лейтенант

лейт.

ст. лейт.

Старши лейтенант

ст. лейт.

к-н

Капитан-лейтенант

к-н лейт.

V. Старши офицерски звания
1

Майор

м-р

Капитан III ранг

к-н III р.

2

Подполковник

подп.

Капитан II ранг

к-н II р.

3

Полковник

полк.

Капитан I ранг

к-н I р.

VІ. Висши офицерски звания
1

Бригаден генерал

2

Генерал-майор

3

Генерал-лейтенант

4

Генерал

бриг. ген.
ген.-м-р
ген.-лейт.
ген.

(2) На лицата, приети във висшите военни
училища, се присвояват звания, както следва:
1. курсант;
2. курсант-младши сержант (за ВМС – курсант-старшина II степен);
3. курсант-сержант (за ВМС – курсант-старшина I степен);
4. курсант-старши сержант (за ВМС – курсантглавен старшина);
5. курсант-старшина (за ВМС – курсант-мич
ман).
(3) Военнослужещите, приети за обучение в
сержантски (старшински), професионален колеж, запазват военното си звание по време на
обучението.
(4) Когато военнослужещите притежават научни степени и заемат академични длъжности,
те се изписват след военното звание, например:
„Полковник доцент доктор Иванов (Иванова)“.“
25. В чл. 105 се правят следните изменения:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

Комодор

ком.

Контраадмирал

к. адм.

Вицеадмирал

в. адм.

Адмирал

адм.

„(1) Взаимоотношенията между военнослужещите могат да бъдат като между началници и
подчинени или между старши и младши.
(2) Началникът, на когото военнослужещите
са подчинени по йерархическата структура на
военното формирование, отразена в неговото
длъжностно разписание/щат, както и по йерархическата подчиненост между военните формирования, е пряк началник.“;
б) алинея 4 се отменя;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Първият пряк началник на военнослужещия е негов непосредствен началник по йерархическата структура.“
26. В чл. 114 т. 14 се изменя така:
„14. да докладва на непосредствения си началник за всичко, което му се е случило при изпълнение на служебните задължения, за неуставни
взаимоотношения и направените му забележки
от по-старши, за забелязани закононарушения и
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издадените разпореждания до него от органите
на служба „Военна полиция“, както и за допуснатите от него инциденти в извънслужебно време.“
27. В чл. 115, ал. 2 се създават т. 6 и 7:
„6. да стои и да се движи извън войсковия
район без шапка;
7. да носи шапка на летищни съоръжения и
на плавателни съдове по правила, определени от
командирите (началниците).“
28. В чл. 117 се създава нова ал. 3:
„(3) Военнослужещите, когато са без шапка
и оръжие във военните обекти, на плавателни
съдове и летищни съоръжения, отдават чест с
поставяне на дясната ръка до слепоочието.“
29. В чл. 120 ал. 3 и 4 се отменят.
30. В чл. 122, ал. 4 се добавя ново изречение:
„Например: „Господин майор (госпожо майор)“,
разрешете да мина (да премина).“
31. В чл. 124 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) Когато на занятия, съвещания или на
други мероприятия извън строя присъстват военнослужещи за среща на командира (началника),
най-старшият от тях подава командите „СТАНИ!“
(при необходимост) и „МИРНО!“.
(2) Военнослужещият, който пръв забележи
началника, е длъжен да доложи на най-старшия.
Например: „Господин (госпожо) майор, командирът на бригадата пристига.“
(3) В случаите по ал. 1 и 2 най-старшият от
присъстващите подхожда към командира (началника) и рапортува. Командирът (началникът),
след като приеме рапорта, подава командата
„СВОБОДНО!“. Рапортуващият повтаря тази
команда и присъстващите заемат положение
„СВОБОДНО“. При подаване на команда „СЕДНИ!“ те сядат на местата си.
(4) На занятия, съвещания и служебни събирания, когато присъстват само офицери или
само сержанти, военнослужещият, на когото е
предоставена думата, започва изказването си към
аудиторията с обръщението: „Уважаеми офицери“
или „Уважаеми сержанти“, а когато има други
присъстващи – с „Уважаеми офицери, сержанти,
госпожи и господа“.“;
б) в ал. 5 думата „Господа“ се заменя с „Уважаеми“.
32. В чл. 127 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Началникът (старшият) се сбогува с военнослужещи в строя или извън строя, например:
„Довиждане сержант(и)“; „Довиждане войници
(матроси)“ и т. н., а военнослужещите са длъжни
да му отговорят, например: „Довиждане, господин
(госпожо) майор.“;
б) в ал. 3 думата „господа“ се заличава.
33. В чл. 142, ал. 1, т. 3 думите „службите за
сигурност“ се заменят със „съответната регионална служба „Военна полиция“.
34. В чл. 152, ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 22 се изменя така:
„22. да организират и контролират процеса на
атестиране на военнослужещите в подчинените
им военни формирования;“
б) в т. 35 думата „ежедневното“ се заличава.
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35. В чл. 154 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в него се
правят следните изменения и допълнения:
аа) в т. 8 думите „когато храненето на личния
състав се извършва от външна фирма“ се заменят
с „при фирмено хранене на личния състав“;
бб) в т. 12 и 27 думите „службите за сигурност“
се заменят със „съответната регионална служба
„Военна полиция“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Функциите на командира (началника) в
негово отсъствие (командировка в страната и
в чужбина или когато ползва законоустановен
отпуск) се изпълняват от определен с негова
писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-командир или началника на щаба.“
36. В чл. 155 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заместник-командирът има право:
1. да изпълнява функциите и правомощията
на командира (началника) на военното формирование в случаите по чл. 154, ал. 2;
2. при изпълнение на правомощията си по
чл. 156 да отдава разпореждания от името на
командира, като за тях е длъжен да му докладва.“
37. В чл. 157 се създава ал. 3:
„(3) Началникът на щаба има право:
1. да изпълнява функциите и правомощията
на командира (началника) на военното формирование в случаите по чл. 154, ал. 2;
2. при изпълнение на правомощията си по
чл. 158 да отдава разпореждания от името на
командира, като за тях е длъжен да му докладва.“
38. В чл. 159 се създава нова ал. 3:
„(3) Заместник-командирът на формированието
по логистиката има право:
1. да изпълнява функциите и правомощията
на командира (началника) на военното формирование в случаите по чл. 154, ал. 2;
2. при изпълнение на правомощията си по
чл. 160 да отдава разпореждания от името на
командира, като за тях е длъжен да му докладва.“
39. В чл. 160, т. 28 думите „земята и“ се заличават.
40. В чл. 161 се създава нова ал. 3:
„(3) Заместник-командирът по летателната
подготовка има право:
1. да изпълнява функциите и правомощията
на командира (началника) на военното формирование в случаите по чл. 154, ал. 2;
2. при изпълнение на правомощията си по
чл. 162 да отдава разпореждания от името на
командира, като за тях е длъжен да му докладва.“
41. В чл. 163 се създава нова ал. 4:
„(4) Заместник-командирът по авиационната
техника и въоръжението има право:
1. да изпълнява функциите и правомощията
на командира (началника) на военното формирование в случаите по чл. 154, ал. 2;
2. при изпълнение на правомощията си по
чл. 164 да отдава разпореждания от името на
командира, като за тях е длъжен да му докладва.“
42. В наименованието на чл. 173 и в текста на
чл. 173 думите „медицинска структура на поделение“, „медицинската структура на поделението“ и
„медицинската структура“ се заменят съответно
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с „медицински пункт на военно формирование“,
„медицинския пункт на военното формирование“
и „медицинския пункт“.
43. В чл. 174 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Началникът на
медицинската структура“ се заменят с „Началникът на медицинския пункт“;
б) в т. 17 думите „обектите на медицинската
структура“ се заменят с „медицинския пункт“.
44. В чл. 219, т. 2 думите „здравното военно
медицинско заведение (медицинска структура)“
се заменят с „Военномедицинската академия
(ВМА) или съответната Многопрофилна болница
за активно лечение към ВМА“.
45. В чл. 222, ал. 2 и 3 се отменят.
46. В чл. 228, ал. 2 думите „началника на Генералния щаб на Българската армия“ се заменят
с „командващия на Съвместното командване на
силите“.
47. В чл. 230 се правят следните изменения:
а) в т. 10 думите „в Националния военен
команден център“ се заменят с „във военния
команден център“;
б) в т. 11 думите „началника на Генералния
щаб на Българската армия“ се заменят с „командващия на Съвместното командване на силите“;
в) в т. 18 числото „30“ се заменя с „10“, а думите „началника на Генералния щаб на Българската армия“ – с „командващия на Съвместното
командване на силите“.
48. В чл. 244, ал. 1 думите „и подразделенията
в поделението“ се заменят с „и/или от военнополицейското формирование“, а думата „поделението“ – с „военното формирование“.
49. В чл. 259, ал. 2, т. 3 думите „тревожна
група (групи)“ се заменят с „група (групи) за
бързо реагиране“.
50. В чл. 261, ал. 6 думите „тревожна група“
се заменят с „група за бързо реагиране“.
51. В чл. 263 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 3 след думите „(гъста мъгла, дъжд, снеговалеж)“ се добавя „или терористична заплаха“;
б) създава се ал. 9:
„(9) При охрана на обекти със сигнално-охранителни системи техническите средства се
разполагат така, че да осигуряват непрекъснат
обзор на периметъра около обекта.“
52. В чл. 265 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 след думите „чанта за пълнители“
се добавя „(тактическо елече)“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Каските и противогазите се носят постоянно от часовите (патрулните, мотопатрулите) и
се поставят при необходимост.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Постовите шуби и топлите ботуши може да
се ползват по решение на началника на караула.“
53. В чл. 269 се създава ал. 7:
„(7) Групата за бързо реагиране пълни и изпразва оръжието в тръбни куршумоуловители,
разположени в близост до помещението за нейното разполагане.“
54. В чл. 271 след думите „Караулните помещения“ се добавя „и тези на групата за бързо
реагиране“.
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55. В чл. 280 ал. 2 се изменя така:
„(2) Патрулната служба се изпълнява от военнослужещи на военното формирование и/или от
военнополицейското формирование с въоръжение
и боеприпаси, без или със техническо средство
(автомобил).“
56. В чл. 290 се създава ал. 4:
„(4) За длъжностни лица от състава на наряда
по вътрешната служба могат да се назначават и
военнослужещи от военнополицейското формирование съобразно техните правомощия.“
57. В чл. 307 т. 9 и 10 се изменят така:
„9. да предприема мерки съгласно плановете/
правилата за действие при получаване на сигнал
за различните видове опасности и при бедствия;
10. да докладва на командира (началника) на
военното формирование за всички инциденти
по време на дежурството му и на оперативния
дежурен на съответната регионална служба „Военна полиция“ и да предприема необходимите
действия;“.
58. В чл. 310 се правят следните изменения:
а) т. 3.1 се изменя така:
„3.1. схема за оповестяване на подчинените
организационни формирования и държавните
органи („Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Национална служба
„Полиция“ и служба „Военна полиция“);“
б) точка 8 се изменя така:
„8. правила за действие на оперативния дежурен (дежурния по военно формирование) при
ядрени, химически, биологически събития и план
за действие при различните видове опасности;“.
59. В чл. 372, ал. 1 след думите „да пие“ се
добавя „течности (с изключение на вода)“.
60. В чл. 381, ал. 4 думите „службите за сигурност“ се заменят със „съответната регионална
служба „Военна полиция“.
61. В чл. 433, ал. 2, чл. 518 и чл. 522, ал. 5 думите „комендант“, респ. „военния комендант“ и
„военните коменданти“, се заменят съответно с
„представител на военно-транспортните органи“,
респ. „представителя на военно-транспортните
органи“ и „представители на военно-транспортните органи“.
62. В чл. 451, ал. 2 се създава т. 6:
„6. мерки за противопожарна безопасност и
реда за действие в случай на пожар.“
63. В чл. 464, ал. 1 се създава т. 13:
„13. място за разполагане на противопожарно
табло с необходимия инвентар за гасене на пожар.“
64. В чл. 499 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „тревожни групи“ се заменят
с „групи за бързо реагиране“;
б) в ал. 2 и 3 думите „тревожната група“ се
заменят с „групата за бързо реагиране“.
65. В чл. 506, ал. 1 думата „поделенията“ се
заменя с „военните формирования“, а след думите
„отговарящи за продуктите“ се добавя „и/или от
военнополицейските формирования“.
66. В чл. 521 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 след думите „железопътен транспорт“ се добавя „като се осъществява от караули,
отговарящи за продуктите, и/или от военнополицейските формирования“;
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б) алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) За увеличаване на охраната и ескорт на
колоната, превозваща отбранителните продукти и/или общоопасни средства, се привличат
подвижни наряди на автомобили със специален
режим на движение от органите на служба „Военна полиция“.
(6) В случаите по ал. 5 не по-малко от 48
часа преди тръгването на колоната командирът
(началникът) на военното формирование, отговарящо за отбранителните продукти, изготвя и
изпраща заявка до органите на служба „Военна
полиция“ за увеличаване на охраната и ескорт.“
67. В чл. 534 ал. 4 се изменя така:
„(4) Службите за сигу рност, службите за
обществен ред, държавните органи и органите
на местното самоуправление и местната администрация си взаимодействат с командирите
(началниците на гарнизони) при провеждане на
военни, а при необходимост и на обществени
мероприятия в рамките на гарнизона.“
68. В чл. 538 ал. 1 се изменя така:
„(1) Началниците на гарнизони са нещатни
длъжности и се определят от началника на
отбраната по предложение на командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили.“
69. В чл. 547 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да поддържа връзка с органите на службите за сигурност и службите за обществен ред,
органите на местното самоуправление и местната
администрация за осигуряване организацията на
гарнизонната служба при провеждане на мероприятията с участието на войски в гарнизона;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. да уведоми органите на съответната регионална служба „Военна полиция“ при получаване
на сигнал за нарушение на обществения ред от
военнослужещи в гарнизона, както и при получени сигнали от патрулите на военнополицейските
формирования;“.
70. В чл. 548 думите „и да вземе необходимите мерки за ликвидиране на последиците“ се
заличават.
71. Член 551 се изменя така:
„Чл. 551. (1) За отклонили се военнослужещи
от военна служба за повече от 24 часа командирите (началниците) на военни формирования
уведомяват писмено органите на съответната
регионална служба „Военна полиция“.
(2) Когато военнослужещите се завърнат във
военните формирования, преди да бъдат открити
от органите на служба „Военна полиция“, командирите (началниците) уведомяват органите на съответната регионална служба „Военна полиция“.“
72. В чл. 559, ал. 2 изречение второ се изменя
така: „При необходимост уведомяват органите на
съответната регионална служба „Военна полиция“
и военния комендант (ако е назначен такъв).“
73. В чл. 561 и чл. 562 думите „Министерството
на вътрешните работи“ се заменят със „службите
за обществен ред“.
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74. В чл. 564 думите „службите за сигурност
съвместно с органите на Министерството на
вътрешните работи“ се заменят с „органите на
служба „Военна полиция“ съвместно със службите
за сигурност и с другите служби за обществен ред“.
75. Чл. 569 се изменя така:
„Чл. 569. Охраната на военните ритуали (церемонии) и ескортирането на техниката, когато са
извън района на формированието, се осигуряват
от военната полиция във взаимодействие с органите на службите за сигурност и другите служби
за обществен ред при необходимост.“
76. Член 570 се изменя така:
„Чл. 570. Военните формирования могат да
изпълняват и други ритуали с разрешение на
министъра на отбраната или на началника на
отбраната. Висшите военни училища могат да
изпълняват и ритуали при условия и по ред,
определени в техните правилници.“
77. В чл. 572 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 3 думите „началника на военнополицейския патрул (пост)“ се заменят с „командира
на военнополицейското формирование“;
б) в ал. 11 думата „господа,“ се заличава и се
създава изречение шесто: „При провеждане на
тържествена проверка (заря), при почитане на
годишнини от смъртта на видни исторически
личности и при поздравяване отговорът „Ура“
не се изпълнява.“;
в) в ал. 18 след думите „държавният глава“ в
скобите се добавя „председателят на Народното
събрание, министър-председателят,“;
г) алинея 19 се изменя така:
„(19) Командващият тържествената проверка
командва: „Роти, МИРНО! За по-ЧЕСТ!“. След
тези команди оркестърът изпълнява „Траурен
барабанен марш“, по време на който се полагат
венци (когато това е предвидено) и същите се
обявяват от диктор по реда на тяхното поднасяне.
След полагането на венците следват командите:
„На ре-МЪК!“, „За загиналите в борбата за свободата и независимостта на Република България
шапки ДОЛУ!“, „На КОЛЕНЕ!“ (по тези команди
намиращите се в строя свалят шапки и коленичат); „Моля гражданите на колене да почетат
паметта на загиналите.“ Оркестърът изпълнява
„Кол славен“. Знамето (знамената) се свежда (се
свеждат).“;
д) в ал. 22 думите „в продължение на 3 минути“ се заменят със „с продължителност от една
до три минути“.
78. В чл. 574, ал. 2 думите „по указания с постановление на Министерски съвет“ се заменят
с „определени със закон или подзаконов акт“.
79. В чл. 575, ал. 1 думите „решение на Министерския съвет“ се заличават.
80. В чл. 579 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „военното поделение“ се
заменят с „военното формирование“;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Бойното знаме се връчва на военното
формирование със заповед на министъра на
отбраната.
(3) При връчване на бойното знаме на военното формирование се дава грамота от министъра
на отбраната.“
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81. В чл. 580 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Връчващият бойното знаме приема рапорта, застава пред средата на строя и поздравява
военното формирование, прочита грамотата на
министъра на отбраната и г и връчва на командира на военното формирование. Той целува
бойното знаме, дава обет: „Обещавам да го пазя
чисто и неопетнено“, обръща се към строя и го
развява. Предава знамето на знаменосеца и подава
команда „Знаменосец, след мен ходом МАРШ!“.
Оркестърът изпълнява „Срещен марш“, а личният
състав на военното формирование приветства
бойното знаме с продължително „Ура“.“;
б) в ал. 9 думите „поделението, което“ се
заменят с „личния състав, който“, а в края на изречението след думите „произнася реч“ се добавя
„и командва: „Роти РАВНИС!, Роти МИРНО!“,
след което ги поздравява (например): „Поздравявам Ви по случай връчване на бойното знаме“;
в) в ал. 10 след думата „УРА“ се добавя „от
личния състав“.
82. В чл. 581, ал. 1 думите „и началника на
Генералния щаб на Българската армия“ се заличават.
83. В чл. 589 се създават ал. 5 и 6:
„(5) При посещение в гарнизона или във
войсковия район началникът на гарнизона или
командирът на военното формирование (домакинът) придружава най-старшия от гостите по
ал. 1 до десния фланг на строя и остава на място.
(6) В зависимост от ритуала началникът на
почетния караул рапортува на десния фланг на
строя или пред знамето и съпровожда госта по
ал. 1 пред строя.“
84. В чл. 593, ал. 4 думите „чл. 642“ се заменят
с „чл. 590“.
85. В т. 7 от приложение № 5 към чл. 18, ал. 10
думите „продължително престояване с противогаз
и средства на защита на кожата“ се заличават.
86. В т. 3 от приложение № 29 към чл. 342,
т. 13 и чл. 410, ал. 2 думите „промишлени аварии“ се заменят с „радиационна, биологическа“.
87. В чл. 101, ал. 2, чл. 121, чл. 125, ал. 2, т. 1,
чл. 307, т. 9, чл. 310, т. 15, чл. 342, т. 13, чл. 410,
ал. 2, чл. 540, т. 3, чл. 550, т. 7 и 10, чл. 555, ал. 2
думата „аварии“ се заличава.
88. В чл. 581, ал. 4, чл. 596, ал. 8, чл. 601, ал. 3
и чл. 603, ал. 5 думата „господа“ се заличава.
89. В чл. 605, ал. 2 думите „в продължение на
три месеца“ се заличават, а след думите „след
което...“ се добавя „ежегодно“.
90. Навсякъде в устава:
а) думите „Правилник за кадрова военна
служба“ се заменят с „Правилник за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“;
б) думите „граждански лица“, респ. „гражданските лица“, се заменят съответно с „цивилни
служители“, респ. „цивилните служители“;
в) думите „Генерален щаб“, респ. „Генералния
щаб“, се заменят съответно с „Щаб на отбраната“,
респ. „Щаба на отбраната“;
г) думите „Началник на Генералния щаб“,
респ. „Началникът на Генералния щаб“, се заменят съответно с „Началник на отбраната“, респ.
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„Началникът на отбраната“, с изключение на
чл. 228, ал. 2 и чл. 230, т. 11 и 18;
д) думите „командващите на видовете въоръжени сили“ се заменят с „командващият на
Съвместното командване на силите и командирите
на видовете въоръжени сили“;
е) думата „поделение“, „поделението“, „поделения“, „подразделение“, „подразделението“,
„подразделения“, респ. „поделенията“, „подразделенията“, се заменят съответно с „военно формирование“, „военното формирование“, „военни
формирования“, респ. „военните формирования“;
ж) думите „кадрова военна служба“ се заменят
с „военна служба“;
з) думите „кадрови военнослужещи“, респ.
„кадровите военнослужещи“, се заменят съответно с „военнослужещи“, „военнослужещите“;
и) след думите „щат“ и „щата“ се добавя „/
длъжностно разписание“;
к) думите „местната администрация“ се заменят с „местната администрация и местното
самоуправление“.
ІІ. Отменям Заповед № ОХ-209 от 20 март
2012 г.
Заповедта влиза в сила три дни след обнародването є в „Държавен вестник“, след което
същата да се публикува в Автоматизираната
информационна система на Българската армия
и на интернет страницата на Министерството
на отбраната.
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Министър:
А. Ангелов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1126
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и 4 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-7 от 2.02.2012 г.,
вх. № АУ14-7 от 5.03.2012 г. и вх. № 90-03-1186
от 12.03.2012 г.; писмо № АУ10-30 от 24.10.2011 г.
с разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: АМ „Тракия“ „Оризово – Бургас“ Лот 4
„Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 до км 325+280,
за подобект: „Паркинг при км 282+000“; Решение
№ 13 от 1993 г. по ОВОС за обект АМ „Тракия“
за преминаване в следваща фаза на проектиране на избрания вариант на трасето на участъка
„Нова Загора – Карнобат“; Решение № 104-ОС
от 2009 г. по ОВОС за обект АМ „Тракия“ – основно трасе, оценка за съвместимостта, с което
инвестиционното предложение е съгласувано; Решение № 40-ПР от 2009 г. по ОВОС за обект АМ
„Тракия“ – инженерна инфраструктура, да не се
извършва ОВОС и писмо на МОСВ изх. № 12-001120 от 2.09.2011 г. за влязло в сила Решение № 40ПР от 2009 г.; Решение на МОСВ от 14.12.2009 г.
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за изменение и допълнение на Решение № 13 от
1993 г. по ОВОС; писмо на МОСВ изх. № 12-00-1374
от 2.11.2011 г., с което се потвърждава, че не се
изисква извършването на процедура по екологична
оценка, както и на процедура по оценка за съвместимост – за ПУП – ПП на подобект „Паркинг
при км 282+000“ не се изисква извършването на
самостоятелна процедура по екологична оценка,
както и самостоятелна процедура по оценка на
съвместимостта; писмо № ВК-01-128 от 19.10.2011 г.
на МОСВ „Басейнова дирекция за управление
на водите – Източнобеломорски район с център
Пловдив“; писмо № ВК-01-128 от 15.12.2011 г. на
МОСВ „Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район с център Пловдив“;
Решение № КЗЗ-23 от 20.12.2011 г. на Комисията за
земеделските земи за промяна на предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди и
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; съгласуване
с Министерството на културата – № 33-00-0517
от 11.11.2011 г.; становище на Министерството на
културата – Националния институт за недвижимо
културно наследство, № 0400-39 от 6.01.2012 г.;
съгласуване с Министерството на отбраната № 0411-40 от 02.12.2011 г.; съгласуване с Министерството на вътрешните работи, дирекция „УССД“,
№ ДС-68585, екз. 1 от 27.12.2011 г.; съгласуване с
експлоатационните дружества – писмено становище на „VIVACOM“ № 12-00-891 от 9.11.2011 г.;
„ЕВН България – Електроразпределение“ – АД,
протокол № 55 от 15.09.2011 г.; „НЕК“ – писмо
№ 12-04-12(1) от 27.10.2011 г.; „Водоснабдяване и
канализация“ – ООД, Ямбол, от 14.09.2011 г.; „Напоителни системи“ – ЕАД, клон „Средна Тунджа“,
от 25.07.2011 г.; „Булгартрансгаз“ – ЕАД – писмо
№ БТГ 24-00-2607 от 18.10.2011 г.; обнародвано
съобщение по чл. 128, ал. 2 ЗУТ на Община
„Тунджа“ за изработения парцеларен план (ДВ,
бр. 98 от 2011 г.); констативен протокол № 2 от
Община „Тунджа“ за непостъпили възражения,
протокол от 19.01.2012 г. за проведено обществено
обсъждане в кметството на с. Кабиле, Община
„Тунджа“; протокол на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-02-12 от
6.06.2012 г. и Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: АМ „Тракия“
„Оризово – Бургас“ Лот 4 „Ямбол – Карнобат“ от
км 276+200 до км 325+280, подобект: паркинг при
км 282+000, с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични
части, представляващи неразделна част от тази
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.

4766

За министър:
Д. Симидчиев
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-1157
от 2 май 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) Слънчев
бряг-запад е селищно образувание от национално
значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г.
на Министерския съвет на Република България),
писмо на Община Несебър с изх. № 04-00-1866 от
26.03.2012 г. (наш вх. № АУ 14-16 от 29.03.2012 г.)
във връзка със заявление от Радослав Русев Димитров, собственик на урегулиран поземлен имот
(УПИ) VІ-611, намиращ се в кв. 401 по плана на КК
Слънчев бряг-запад (идентичен с ПИ 51500.508.81
по кадастралната карта на гр. Несебър), съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 7, том VІІ, дело № 1110 от 2003 г., писмо
изх. № АУ10-36 от 23.11.2011 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за
застрояване на основание чл. 135, ал. 1 и 3, във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо-становище
изх. № ЕО-1312 от 24.11.2011 г. на Министерството
на околната среда и водите, писмо на Община
Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно
наличието на картотекирана растителност, акт на
Община Несебър за не/постъпили възражения от
23.01.2012 г., Решение № 105 (т. 32) по протокол
№ 5 от 20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Несебър, решения по т. 4 от протокол № УТ-0102-14 от 12.04.2012 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-495 от
1.03.2012 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за
УПИ VІ-611, с отреждане – „за жилищна сграда“
в устройствена зона „Ок“, намиращ се в кв. 401
по плана на КК Слънчев бряг-запад343, община
Несебър, попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
4767

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 198
от 11 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Бойчиновци“,
разположена в землищата на гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци, и с. Долно Белотинци,
община Монтана, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
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ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 17 от протокол № 10 от
заседанието на Министерския съвет на 13 март
2012 г. разрешавам на „Омикрон“ – АД, София,
ЕИК 831165901, дружество, регистрирано по ф.д.
№ 1480/1994 на Софийския градски съд, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Искър 63А, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ
„Бойчиновци“, разположена в землищата на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци, и с. Долно
Белотинци, община Монтана, област Монтана,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,83 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки от № 1 до № 17
вкл. съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Списък с координати на граничните точки на
площ „Бойчиновци“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4727

Х (m)
4725910.0
4726160.0
4726030.0
4725875.0
4725700.0
4725865.0
4725735.0
4725580.0
4725490.0
4725485.0
4725690.0
4725215.0
4724750.0
4725490.0
4725600.0
4725790.0
4725670.0

Y (m)
8504165.0
8504400.0
8504725.0
8504630.0
8504915.0
8505015.0
8505040.0
8505180.0
8505345.0
8505690.0
8505750.0
8505890.0
8505300.0
8504655.0
8504760.0
8504430.0
8504335.0
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РАЗРЕШЕНИЕ № 199
от 11 април 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Врътковица“,
разположена в землището на с. Сенокос, община
Симитли, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 11 от 21.03.2012 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Бултера строй груп“ – ЕООД,
Благоевград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 101758885, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Джеймс
Баучер 13, да извърши за своя сметка проучване
на ска лнооблицовъчни материа ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ
„Врътковица“, разположена в землището на с.
Сенокос, община Симитли, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,24 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Врътковица“
Координатна система 1970 г.
№
1.

X (m)
4506740

Y (m)
8490680

2.

4506810

8490970

3.

4506270

8491310

4.

4506090

8491030

5.

4506360

8490800

4728

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 38

РАЗРЕШЕНИЕ № 204
от 11 април 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Аладин“, разположена на територията на община Угърчин,
област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 19 по протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 21.03.2012 г. разрешавам на
„Булстоун“ – ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 175005311,
със седалище и адрес на управление София 1000,
ул. Иван Денкоглу 36, ет. 1, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
ЗПБ, в площ „Аладин“, разположена на територията на община Угърчин, област Ловеч, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,98 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

РАЗРЕШЕНИЕ № 205
от 11 април 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Балабашев
дъб“, разположена в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение № 15 от
протокол № 9 от заседанието на Министерския
съвет на 7 март 2012 г. разрешавам на Потребителска кооперация „Балкан“, ЕИК 101684050,
титуляр на разрешението, кооперация, вписана
под номер ЕИК 101684050 в Агенцията по вписванията с удостоверение изх. № 20110811113943, със
седалище и адрес на управление с. Крушево 2900,
община Гърмен, област Благоевград, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 ЗПБ, в площ „Балабашев дъб“, разположена
в землището на с. Крушево, община Гърмен,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Балабашев дъб“
Координатна система 1970 г.

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Аладин“
Координатна система 1970 г.

4729

Приложение
към т. 3

№

Х (m)

Y (m)

4481277

8545195

№

X (m)

Y (m)

1.

1.

4668765

8591286

2.

4481118

8545251

2.

4668923

8591681

3.

4481084

8545442

3.

4668949

8591820

4.

4480698

8545486

4.

4668776

8592493

5.

4668639

8592933

5.

4480466

8545000

6.

4668648

8593633

6.

4480665

8545000

7.

4667237

8592079

7.

4480732

8545152

8.

4667268

8591078

8.

4480894

8545191

9.

4667645

8590690

9.
4730

4481102

8545067

БРОЙ 38

ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 207
от 11 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Карас“, разположена в землището на с. Садово, община Аврен,
област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 9 от 7 март 2012 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Дем мед“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 131143502, със седалище и адрес
на управление София, Столична община, район
„Лозенец“, ул. Добър юнак 12, ет. 2, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
ЗПБ, в площ „Карас“, разположена в землището
на с. Садово, община Аврен, област Варна:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,41 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Карас“
Координатна система 1970 г.

4731

№

X (m)

Y (m)

1.

4668045

9623805

2.

4668770

9623590

3.

4668705

9624510

4.

4668480

9624225

5.

4668000

9624215

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

РАЗРЕШЕНИЕ № 209
от 11 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Дъбето“, разположена
в землището на с. Българин, община Харманли,
област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 10 от 13 март 2012 г. на Министерския съвет разрешавам на „Пътно поддържане – Харманли“ – ЕООД, Харманли, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
126528415, със седалище и адрес на управление
Харманли 6450, община Харманли, област Хасково, бул. България 125, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Дъбето“, разположена в землището на с. Българин,
община Харманли, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,62 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Дъбето“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4732

X (m)
4579775.00
4580150.00
4580280.00
4580053.90
4579600.00
4579600.00
4579870.00
4579845.00
4579714.40
4579685.00

Y (m)
9459500.00
9459500.00
9460000.00
9460807.40
9460820.00
9460460.00
9460290.00
9460110.00
9460075.70
9459860.00

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 210
от 11 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кинлика“, разположена в землището на с. Поройна, община
Първомай, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 14 по протокол № 8 от заседанието на
Министерския съвет на 29.02.2012 г. разрешавам
на „Стремон – 95“ – ООД, гр. Първомай, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
825362513, със седалище и адрес на управление
гр. Първомай 4270, община Първомай, област
Пловдив, ул. Плиска 4, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Кинлика“, разположена в землището на с. Поройна,
община Първомай, област Пловдив:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,174 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Кинлика“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4532390

8648975

2.

4532475

8649050

3.

4532470

8649135

4.

4532490

8649205

5.

4532620

8649325

6.

4532575

8649455

7.

4532630

8649500

8.

4532680

8649380

9.

4532805

10.

4532805

ВЕСТНИК
№
11.
12.
13.
14.
4733

БРОЙ 38
X (m)

Y (m)

4532665
4532550
4532485
4532330

8649640
8649705
8649660
8649675

РАЗРЕШЕНИЕ № 211
от 11 април 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Чучка“, разположена на територията на община Самоков,
Софийска област
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 18 по протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 21.03.2012 г. разрешавам
на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131250330, със седалище и адрес на управление
София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 417, вх. 1, ет. 4,
ап. 13, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Чучка“,
разположена на територията на община Самоков,
Софийска област, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,97 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чучка“
Координатна система 1970 г.

8649430

№
1.
2.

X (m)
4570899,11
4571436,71

Y (m)
8511968,92
8512926,25

8649625

3.

4571024,47

8514272,97
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№

X (m)

Y (m)

4.

4570595,83

8514371,98

5.

4569638,62

8513025,20

6.
4734

4569887,83

8511933,80

25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149, ал. 4 от Закона
за устройство на територията обявява, че е издал
Заповед № РС-15 от 2.05.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-48 от 30.08.2010 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
АМ „Тракия“ ЛОТ 4 „Ямбол – Карнобат“ от км
276+200 (съвпада с км 277+597) до км 325+280 – основно трасе и реконструкция на инженерната
инфраструктура. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4801
3. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ПИ № 087010, м. Оджа връх,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и обособяването
на УПИ І-087010 за електрическа подстанция
110/20 kV със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4598
3а. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 127012, м. Локвата, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: І-127012 – за инфраструктура,
и ІІ-127012 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4599
3б. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 059016, м. Соватя, землище
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с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: І-059016 – за инфраструктура,
и ІІ-059016 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4600
3в. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 127003, м. Локвата, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: I-127003 – за инфраструктура,
и II-127003 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4601
3г. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 054032, м. Ганчова
чешма, землище с. Терзийско, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: I-054032 – за
инфраструктура, и II-054032 – за ветрогенератор,
със ситуирано свободно застрояване, ел. схема
за захранване с електроенергия и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4602
3д. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 262002, м. Кайряка, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: I-262002 – за инфраструктура,
и II-262002 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4603
3е. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ПИ № 108008, м. Ибрянгова
чешма, землище с. Терзийско, с цел промяна
предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: I-108008 – за
инфраструктура, и II-108008 – за ветрогенератор,
със ситуирано свободно застрояване, ел. схема
за захранване с електроенергия и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4604
3ж. – Общ и на С у н г у рларе на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 108003,
м. Ибрянгова чешма, землище с. Терзийско, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя и отреждането на новообразуваните УПИ:
I-108003 – за инфраструктура, и II-108003 – за
ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване, ел. схема за захранване с електроенергия
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4605
3з. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 258002, м. Кайряка, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: I-258002 – за инфраструктура,
и II-258002 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4606
3и. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 127009, м. Бреста, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
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на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: I-127009 – за инфраструктура,
и II-127009 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4607
3й. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за ПИ № 048005, м. Икихчата, землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделската земя и отреждането на ново
образуваните УПИ: I-048005 – за инфраструктура,
и II-048005 – за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване, ел. схема за захранване с
електроенергия и комуникационно-транспортен
план към ПУП. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2,
стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4608
3к. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ПИ № 253001, м. Карачанлъка,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: I-253001 – за инфраструктура, и II-253001 – за ветрогенератор, със
ситуирано свободно застрояване, ел. схема за
захранване с електроенергия и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4609
3л. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за ПИ № 040017, м. Катарджолау,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането
на новообразуваните УПИ: I-040017 – за инфраструктура, и II-040017 – за ветрогенератор, със
ситуирано свободно застрояване, ел. схема за
захранване с електроенергия и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4610

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпила Заповед № РД-09-12 от
15.02.2012 г. на областния управител на област
Бургас, с която се оспорва Решение № 42 на
Общинския съвет – гр. Малко Търново, прието
на заседание, проведено на 27.01.2012 г., отразено
в протокол № 5 от 27.01.2012 г., в частта му по
чл. 56, ал. 2 на раздел III „Сделки по Закона за
устройство на територията“ от Наредбата за общинската собственост със следното съдържание:
„Чл. 56, ал. 2: Предварителните договори по ал. 1
се сключват след решение на общинския съвет,
когато прехвърляните имоти на една от страните
са с обща площ над 120 кв. м.“ По оспорването е образувано адм.д. № 350/2012 по описа на
Административния съд – Бургас, насрочено за
21.06.2012 г. от 11 ч.
4746
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че по жалба на областния управител на
област Кюстендил, с която са оспорени решения
№ 26 от 12.03.2012 г. и № 30 от 20.03.2012 г. на
ОбС – гр. Дупница, с първото от които е допълнена Наредбата за определяне размера на местните
такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на община Дупница (наричана
по-нататък „наредбата“), като са създадени нови
чл. 18в към глава II, раздел I и § 21, а с второто
решение е прието изменение на чл. 18в, ал. 2,
като след израза „временни“ е добавен изразът
„търговски“, като последната част от изречението
гласи „временни търговски обекти по чл. 56 ЗУТ,
разположени на територията на община Дупница“,
е образувано адм.д. № 98/2012 по описа на съда,
насрочечно за 29.06.2012 г. от 10,30 ч.
4716
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 8141/2010 по описа на ІІ отделение, 24 състав, насрочено за 21.05.2012 г. от
13,30 ч., по жалба на Илонка Живкова Тоткова,
Йорданка Петрова Христова и Иванка Петкова
Костова в качеството си на наследник на Николай Борисов Костов срещу Заповед № РД-09-501034 от 4.08.2006 г. и Заповед № РД-09-50-703 от
17.06.2009 г. на главния архитект на Столичната
община. Всяко заинтересовано лице може да поиска конституирането му като ответник по делото
със заявление, подадено до съда по номера на
делото в едномесечен срок от обявлението, което
да съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
за съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
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адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. заявление, че заинтересованото лице иска да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
4802
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на съда е образувано адм.д. № 4914/2011 на II отделение, 27 състав, насрочено за 29.05.2012 г. от
9,30 ч., по жалба на Милка Велинова Данаилова,
Йордан Иванов Данаилов, Павлина Здарвкова
Симеонова, Гинка Спасова Христова и Данаил
Спасов Симеонов срещу Заповед № РД-50-46 от
17.05.2011 г. на главния архитект на район „Банкя“, Столична община, с която е одобрен проект за изменение на план за регулация за УПИ
VIII-1422 и образуване на нови УПИ: VIII-1422
и ХХХIII-1422 и нова улица-тупик от о.т. 176-а,
о.т. 176-б до 176-в, кв. 10 по плана на в.з. Банкя,
гр. Банкя. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване
на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в производството пред съда в срока по ал. 1 чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4856
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на съда е образувано адм.д. № 2016/2012 на II отделение, 39 състав, по жалба на Кирил Райчев
Богданов, Красимир Димитров Райчев, Николай
Димитров Райчев, Васил Асенов Младенов, Росен
Асенов Младенов, Траянка Божинова Богданова,
Милчо Иванов Богданов и Йордан Иванов Богданов, всички от София, срещу Заповед № РД09-50-522 от 16.07.2004 г. на главния архитект на
София, с която е одобрено изменение на план
за регулация на м. Горни Богров – разширение
(Хан Богров), кв. 6, като за УПИ I – за стопански
двор на ДЗС „Павлово – клон Горни Богров“ се
обособява нов УПИ III-444 – за производство,
складове и офиси, и отваряне на улица по о.т.
2а – 2б – 2в – 2г по приложен проект, както и с
която е одобрен план за застрояване на м. Горни
Богров – разширение (Хан Горни Богров) кв. 6,
УПИ III. С жалбата е оспорена Заповед № РД09-50-522 от 16.07.2004 г. на главния архитект на
София само в частта, с която е одобрено отваряне
на улица по о.т. 2а – 2б – 2в – 2г по приложен
проект. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
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с подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
4857
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Веселина Костадинова Николова
с адрес: Хасково, бул. Г. С. Раковски 21, ет. 3,
ап. 11, срещу Заповед № 090 от 21.01.2010 г. на
кмета на Община Хасково, с която е одобрен
ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 77195.705.759 и
77195.705.760 по КК на гр. Хасково, м. Куба І. По
оспорването е образувано адм. дело № 108/2012
по описа на съда. В едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат
да подадат заявления по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници в съдебното
производство. Заявлението да бъде придружено с
писмени доказателства по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
4819
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител на
област Хасково на Решение № 170 от 23.02.2012 г.
на Общинския съвет – Димитровград, с което е
приет Правилник за организацията и дейността
на Общинския съвет – Димитровград, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в частта му на чл. 59, ал. 2, изр. І,
предл. ІІ и изр. ІІ, чл. 60 ал. 1, изр. последно,
чл. 60, ал. 4, предл. ІІ, чл. 89, ал. 1 в частта „и
юрист/ите, обслужващ/и Общинския съвет“,
чл. 89, ал. 5, чл. 90, ал. 1 в частта „и юрист/
ите, обслужващ/и Общинския съвет“, чл. 100,
чл. 109, ал. 3 и 4, чл. 119, § 3 и 4 ПЗР, по което
е образувано адм. дело № 79/2012 по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.06.2012 г. от 11 ч.
4900
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, уведомява Милен Иванов Жеков с последен
известен адрес Варна, ул. Сан Стефано 7, Стефка
Георгиева Жекова с последен известен адрес
Варна, ул. Янко Карагяуров 3, и Жанета Иванова Докторова с последен известен адрес Варна,
ул. Сан Стефано 7, жалбоподатели по адм. д.
№ 1696/2004 по описа на ВОС, сега с неизвестни
адреси, че по делото е постъпила молба за отмяна № 4691/2012 на ДП „Спортен тотализатор“ с
приложения към нея. В 7-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
лицата могат да представят писмено възражение,
като посочат доказателства и приложат писмени
такива. Жалбоподателите да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4861
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 92 състав, уведомява лицето Осама
Хамид Джебрил, гражданин на Либия, с последен регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България София, ж. к. Надежда, бл.
437, вх. Б, ет. 1, ап. 10, че срещу него е заведено
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гр. д. № 7852/2012 по описа на съда от Емануела
Пенева Джебил и че в деловодството на съда на
адрес: София, ул. Цар Борис ІІІ № 54, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародване на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяването на Осама Джебил или на упълномощено
от него лице в двуседмичния срок, съдът ще му
назначи особен представител.
4762
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промяна по ф. д.
№ 981/90 за политическа партия „Радикалдемократическа партия в България“: заличава
Сашо Антонов Антонов и Красимира Стаменова
Лозанова от състава на Националния партиен
съвет на ПП „Радикалдемократическа партия в
България“, избран с решение на ХХХІІІ конгрес
на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ на 15.05.2010 г.; вписва Десислава Йорданова
Лещарова и Лазарина Томова Стоянова в състава
на Националния партиен съвет на ПП „Радикалдемократическа партия в България“.
4862
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д.
№ 6019/2004 за политическа партия „Демократи
за силна България“: заличава Йордан Георгиев
Соколов като член на Националния вътрешнопартиен арбитраж.
4899

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Николай Борисов Николов – ликвидатор на
сдружение „Планета знание“, София, в ликвидация по ф.д. № 13370/2004 на СГС, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на управителния
съвет на фондацията на 26.06.2012 г. в 9 ч. на
адреса на управление на сдружението – София,
ул. Антим I № 19, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на ликвидатора и баланса
към него; 2. приемане доклада на ликвидатора;
3. освобождаване на ликвидатора от отговорност;
4. вземане на решение за заличаване на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4846
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фридрих Шилер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1,
т. 1 от устава на сдружението и взетото решение от УС на сдружението (протокол № 3 от
3.05.2012 г.) свиква общо събрание на сдружението
на 30.06.2012 г. в 10 ч. в аулата на Лесотехническия университет – София, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на сдружение „Фридрих
Шилер“ за разпространение и подпомагане на
изучаването на немски език и култура в Република
България; 2. решение за участие на сдружение
„Фридрих Шилер“ в други партньорски организации; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4795
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1. – Изпълнителното бюро на СДПД „Ера-3“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва редовния
конгрес на СДПД „Ера-3“ на 1.07.2012 г. в 12 ч.
в Ловеч в залата на бул. България 3 при дневен
ред: участие на партията в изборите за 42-ро
Обикновено Народно събрание.
4668
1. – Управителният съвет на СК „Бокс, кик
бокс, тайбокс, таекуондо – Локомотив София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 4.07.2012 г. в 17,30 ч. в заседателната зала на
стадион „Локомотив“ в София, бул. Рожен 23,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба
за работата от последното общо събрание до настоящия момент; 2. финансов отчет на клуба до
настоящия момент; 3. освобождаване на членове
по чл. 8; 4. промени в устава на сдружението; 5.
приемане на нови членове по предложение на УС;
6. освобождаване от длъжност и от отговорност
на председателя и управителния съвет; 7. избор
на управителен съвет и председател. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
4788
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация за вътрешни науки“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 6.07.2012 г.
в 9 ч. на адреса на сдружението в София, бул.
Витоша 150, бл. 70, вх. Б, ап. 33, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за изминалия период; 2. обсъждане на
инициативите и политиката на сдружението за
отчетния период; 3. избор на нов упълномощен
управляващ на управителния съвет за текущия
период; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
4836
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на българските Чийвнинг стипендианти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква събрание на членовете на сдружението на
9.07.2012 г. в 17 ч. на адрес София, бул. Витоша
18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.
и отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 г.; 2. промяна в състава
на управителния съвет; 3. приемане на решение
за прекратяване и ликвидация на сдружението;
4. разни. При липса на кворум за провеждане
на законно общо събрание на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава общото събрание се
отлага и ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
4796
21. – Управителният съвет на сдружение „Панорама – Училище“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 9.07.2012 г. в 18 ч. в София,
кв. Дървеница, ул. Бели Мел 10, при следния
дневен ред: 1. промяна на устава сдружението в
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съответствие със Закона за юридическите лица
с нестопанска цел; 2. самоопределяне на сдружението като юридическо лице с нестопанска
цел в обществена полза; 3. промяна на органа на
управление – управителният съвет от 5 членове
да стане 3 членове; 4. освобождаване на членовете на УС и приемане на нов УС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4848
91. – Управителният съвет на ДФС „Локомотив – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
клуба на 10.07.2012 г. в 17,30 ч. в заседателната
зала на стадион „Локомотив“ на адрес: София,
бул. Рожен 23, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на сдружението
от последното общо събрание до 10.07.2012 г.;
2. приемане на финансов отчет на сдружението
от последното общо събрание до 10.07.2012 г.; 3.
приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност председателя и членовете на
УС за дейността им през изминалия период; 4.
освобождаване и приемане на нови членове; 5.
промени в устава на сдружението; 6. избор на
председател и УС. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе 1 час по-късно на същото
място със същия дневен ред на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ независимо от броя на присъстващите
членове.
4845
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по шахмат Асеновец 2006“, Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.07.2012 г. в
13 ч. в Асеновград, ул. Тутракан 9, при следния
дневен ред: 1. избор на членове на УС; 2. избор
на председател; 3. промяна на устава; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4820
7. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Вихрен“, Банско, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.06.2012 г. в
10 ч. в гр. Банско – х. „Демяница“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през изминалия
период и отчет на контролния съвет; 2. избор
на председател, управителен съвет и контролен
съвет; 3. промени в устава.
4700
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ССЗ „Боляри“, Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 10.07.2012 г. в 18 ч. в седалището
на дружеството във Велико Търново, ул. Никола
Пиколо 8, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на УС на сдружението – освобождаване на
член на УС и избор на нов член на УС; проект за
решение – ОС освобождава член на УС и избира
нов член на УС; 2. избор на нов председател на
УС на сдружението; проект за решение – ОС избира за председател на сдружението предложения
кандидат, събрал необходимия брой гласове; 3.
промяна в представителството на сдружението;
проект за решение – сдружението ще се представлява от новоизбрания председател и останалите
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членове на УС; 4. промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема направените
предложения за промени в устава на сдружението.
Материалите по дневния ред на събранието се
намират в офиса на сдружението всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички членове да
присъстват. При липса на кворум събранието
ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ
от 19 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
4726
5. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „К луб по водни
спортове – Димитровград“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание (отчетно-изборно) на 5.07.2012 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението в Димитровград, ул.
Простор 21, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2011 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2011 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Простор 21. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4758
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб Димитровград – 1947“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 5.07.2012 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2011 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2011 г.; 3. вземане на решение за промени
в състава на управителния свет на сдружението;
проект за решение – ОС приема предложението
на управителния съвет за освобождаване от
длъжност на членове на управителния съвет
на сдружението и избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4755
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракийско дружество „Капитан
Петко войвода“, Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 25.09.2012 г. в 12 ч. в Димитровград, ул.
Гросето 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад на управителния съвет за дей-
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ността на сдружението за периода от 27.03.2009 г.
до 25.09.2012 г.; 2. приемане на отчетен доклад
на контролния съвет на сдружението за периода
от 27.03.2009 г. до 25.09.2012 г.; 3. избор на нов
управителен съвет с мандат 3 години; 4. избор на
нов контролен съвет с мандат 3 години; 5. избор
на председател на управителния съвет с мандат
3 години; 6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание ще бъде
проведено един час по-късно, в 13 ч., на същата
дата, на същото място и при същия дневен ред.
4723
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
хандбал „Павликени“, Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 5.07.2012 г. в 18 ч. в гр. Павликени, спортна
зала, бул. Раковски 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението;
2. промяна в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
4679
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по джудо „Нола“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.07.2012 г. в 17 ч. в залата
на СК „Нола“ – стадион Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СК „Нола“;
Пловдив, за периода 2008 – 2012 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. избор на ново ръководство;
4. разни.
4821
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към Търговска гимназия – Пловдив, на основание решение № 1 от 2012 г., чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава на Училищното
настоятелство към Търговска гимназия – Пловдив, свиква общо събрание на 29.06.2012 г. в
18 ч. в кабинета на директора на Националната
търговска гимназия – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на Съвета на
настоятелите на Училищното настоятелство към
Националната търговска гимназия – Пловдив; 2.
промяна в устава на Училищното настоятелство
към Националната търговска гимназия – Пловдив; 3. приемане на годишен доклад за дейността
на Училищното настоятелство към Националната
търговска гимназия – Пловдив, по чл. 40, ал. 2
от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел; 4. приемане на годишен финансов отчет на
Училищното настоятелство към Националната
търговска гимназия – Пловдив. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да
се явят.
4756
29. – Управителният съвет на сдружение „Яхтклуб Порт Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 30.06.2012 г.
в 11 ч. в яхтклуба със следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността през отчетния период;
2. приемане на обсъдените промени на устава
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за пререгистрация на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. приемане на нови и
изключване на нередовни членове.
4747
9. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен к луб
„Извор – АМ“, с. Горски Извор, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(отчетно-изборно) на 5.07.2012 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Горски Извор, община
Димитровград, Първи стопански двор, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2011 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2011 г.; 3. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете всеки работен ден в с. Горски
Извор, община Димитровград, Първи стопански
двор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4757
1. – Учредителният комитет на Сдружение
за напояване „Одринци Еко“, с. Одринци, област Добрич, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и
Заповед № РД-09-459 от 9.06.2011 г. на министъра
на земеделието и горите относно откриване на
процедура за учредяване на Сдружение за напояване „Одринци Еко“, с. Одринци, област Добрич,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждането на нови напоителни и
отводнителни системи и съоръжения, доставяне
и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи,
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието
на земеделските земи, рибовъдство и развъждане
на водоплаващи птици, отправя покана към
всички собственици на земеделски земи от масив 129 (имоти с № 129016, 129017, 129018, 129030,
129031, 129032, 129042, 129043, 129044, 129045,
129062, 129063, 129064, 129065, 129066, 129067,
129068, 129069) в землището на с. Одринци, област Добрич, да присъстват на учредителното
събрание на сдружението на 7.08.2012 г. в 13 ч.
в Читалище – с. Одринци, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в кметство – с. Одринци, община
Добричка. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на
31.08.2012 г. в 13 ч. в с. Одринци.
4722
4. – Управителни ят съвет на СКФ „Диана – 1924“, с. Правда, община Горна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчет-
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но-изборно събрание на 10. 07.2012 г. в 18 ч. в
салона на НЧ „Звезда – 1905“, с. Правда, община
Горна Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет
на работата на управителния съвет за периода
2009 – 2012 г.; 2. отчет на контролната комисия
за същия период; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. избор на нов контролен съвет; 5. общи
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден и на същото място.
4822
1. – „Капман Грийн Енерджи Фонд“ – АД,
София, ЕИК 175433155, на основание чл. 92а
ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 000 000 броя
нови обикновени безналични акции с право на
един глас в ОСА, на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. и емисионна
стойност 1 лв. всяка една, с обща номинална
стойност 2 000 000 лв. и обща емисионна стойност 2 000 000 лв., съгласно прието на 18.11.2011 г.
решение на съвета на директорите за увеличаване
на капитала на дружеството от 100 000 лв. на
2 100 000 лв. и съгласно проспект за публично
предлагане на акции на дружеството, потвърден
от Комисията за финансов надзор (КФН) с решение № 214-Е от дата 23.03.2012 г. Подписката
за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Капман Грийн
Енерджи Фонд“ – АД, ще бъде увеличен само
със стойността на записаните и платени акции,
при условие че до крайния срок бъдат записани
и платени най-малко 250 000 броя нови акции.
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да
участват в увеличението на капитала имат лицата,
придобили акции най-късно 7 дни след датата на
обнародване на съобщението. На следващия ден
„Централен депозитар“ – АД („ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези лица въз основа на
книгата на акционерите. Срещу всяка придобита
към края на посочения срок акция се издава едно
право. Всяко лице може да придобие права в
периода за тяхното прехвърляне/търговия и при
провеждането на явния аукцион. Срещу всяко
едно от правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК
могат да бъдат записани 20 броя акции от увеличението на капитала. Всяко лице може да запише
най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой
акции, съответстващ на броя на придобитите и/
или притежаваните от него права, умножен по
коефициент 20. В случай, че полученият резултат
е нецяло число, същото се закръгля до цяло число,
както следва: при първа цифра (десетици) след
десетичната запетая, по-малка от 5 – към помалкото цяло число; при първа цифра (десетици)
след десетичната запетая, равна или по-голяма от
5 – към по-голямото цяло число. Увеличението
ще се счита за успешно проведено, ако бъдат
записани и напълно заплатени 250 000 от новите
акции. Не се допуска записване на повече акции
от предвидените в това решение за увеличаване
на капитала, освен в случаите на необходимост от
емитиране на допълнителен брой акции поради
закръгляването при изчисляване на броя акции,
които едно лице може да придобие. Записването
на акции се счита за извършено с внасяне на
емисионната стойност на записваните акции в
посочената по-долу набирателна сметка, открита
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в банка „Обединена Българска Банка“ – ЕАД, до
изтичане на крайния срок за записване на акции.
Началната дата за продажба (търговия) на правата и за записване на акции е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на
обнародване на съобщение за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в „Държавен вестник“
и публикацията му във в. „Капитал Daily“. Ако
обнародването и публикацията са в различни дни,
началната дата за търговия е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната
от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на
правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за
прехвърляне на правата. Съгласно Правилника
на „Българска фондова борса – София“ – АД
(„БФБ – С офи я“ – А Д), послед ната дата за
търговия с права на борсата е два работни дни
преди крайната дата за прехвърляне на права.
Прехвърлянето на права се извършва посредством
тяхната покупко-продажба (търговия с права) на
неофициалния пазар на „БФБ – София“ – АД,
независимо от пазара, на който са регистрирани
акциите на дружеството емитент, чрез подаване
на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити
сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на
борсата. За придобиването на права по други
способи се прилагат разпоредбите на правилника
на „ЦД“ – АД. Акционерите, които не желаят да
участват в увеличението на капитала, както и
всички други притежатели на права имат право
да продават правата си по посочения ред до края
на борсовата сесия в последния ден за търговия
с права, съответно да се разпоредят с тях по
други способи до последния ден за прехвърляне
на правата, но не по-късно от предвиденото в
правилника на „ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден
след крайната дата на срока за прехвърляне на
правата „Капман Грийн Енерджи Фонд“ – АД,
чрез ИП „Капман“ – АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права,
срещу които не са записани акции от новата
емисия до изтичане срока за прехвърляне на
правата. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ – АД,
ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните
притежатели. Сумите, получени от продажбата
на правата, се превеждат по специална сметка,
открита от „ЦД“ – АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в
търговския регистър. Разпределянето на сумите,
получени от продажбата на правата, както в срока
за тяхното прехвърляне, така и при аукциона,
се извършва със съдействието на „ЦД“ – АД,
при условията и по реда на неговия правилник.
Лицата, придобили права при продажбата чрез
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явен аукцион, могат да запишат съответния брой
акции до изтичане на крайния срок за записване
на акции от новата емисия. Началният срок за
записване на акции съвпада с началния срок за
прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права
съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата. Не се допуска записване преди посочения
начален и след посочения краен срок за записване.
Записването на акциите от новата емисия ще се
извършва чрез подаване на писмени заявки по
образец със съдържание съгласно Наредба № 38
от 25.07.2008 г. Всички лица, притежаващи акции
с права, както и всички други притежатели на
права, придобити в срока за тяхното прехвърляне
и/или при явния аукцион, подават заявките за
записване на акции до упълномощения ИП „Капман“ – АД, обслужващ увеличението на капитала,
или до ИП, членове на „ЦД“ – АД, при които
се водят клиентските сметки за притежаваните
от тях права, съгласно действащите процедури
в правилника на „ЦД“ – АД. Заявките за записване на акции се подават до ИП „Капман“ – АД
всеки работен ден от 9,30 до 17 ч., съответно в
работното време на другите ИП, при спазване
на изискванията в правилника на „ЦД“ – АД.
Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от притежател на права до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, за които
същата е изплатена изцяло. Емисионната стойност
на записваните акции се внася по специална набирателна сметка IBAN: BG67UBBS80025075734930,
BIC: UBBS BGSF, на името на „Капман Грийн
Енерджи Фонд“- АД, в банка „Обединена Българска Банка“ – ЕАД. Набирателната сметка следва
да е заверена с дължимата сума най-късно до
края на последния работен ден от подписката.
Към датата на обнародване на това съобщение
Проспектът за публично предлагане на акции
на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат да се запознаят
с него, както и да получат копие от него всеки
работен ден от 9,30 до 17 ч. в офиса на емитента
на адрес: София, ул. Три уши 8, ет. 6, тел. 02/40
30 210, лице за контакт Десислава Калискова – директор „Връзки с инвеститорите“, и в офиса на
ИП „Капман“ – АД, София, ул. Три уши 8, ет.
6, тел. 02/40 30 200, лице за контакт Магдалена
Иванова, както и на интернет страницата на
ИП „Капман“ – АД, и „Капман Грийн Енерджи
Фонд“ – АД (www.capman.bg), на КФН (www.fsc.
bg) и „БФБ – София“ – АД (www.bse-sofia.bg).
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